
Karta zgłoszenia wystawcy podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego 

w Zakliczynie dnia  21.12.2022 r. 

 

Imię i nazwisko/Nazwa uczestnika 

 

……………………………………………………….. 

Adres uczestnika (miejscowość, ul., numer domu, kod pocztowy, poczta) 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

Numer telefonu osoby do kontaktu 

 

………………………………………………………… 

 

Wystawiane potrawy/produkty 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(w razie braku miejsca prosimy o wypełnienie na dodatkowej karcie) 

 

Dane stoiska: 

Namiot o wymiarach:     ………………. 

Prąd (niewłaściwe przekreślić) tak/nie o mocy ……………….   

Zamierzam sprzedawać produkty żywnościowe: tak/nie (niewłaściwe przekreślić) 

 



Oświadczenie dot. produktów spożywczych: 

 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się do przestrzegania zasad higieny na każdym etapie 

przygotowania i prezentowania produktów spożywczych oraz zasad higieny osobistej 

i transportu podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Zakliczynie. Biorę pełną 

odpowiedzialność za zachowanie ww. zasad oraz pochodzenie wystawionych produktów 

spożywczych. O prowadzonej przeze mnie działalności związanej z produkcją i/lub 

sprzedażą swoich wyrobów powiadomiłem odpowiednie służby sanitarne i/lub 

weterynaryjne. 

 

Data …….………… 2022 r.    Podpis czytelny………………………… 

 

 

Oświadczenie dot. danych osobowych 

Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych stanowi odrębny 

załącznik. 

 

Data …….………….. 2022 r.    Podpis czytelny ……………………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Ja, niżej podpisana – podpisany 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie 
przez okres jednego roku, moich danych, zawartych w formularzu 
zgłoszeniowym – Karta zgłoszenia wystawcy podczas Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego w Zakliczynie dnia  21.12.2022 r. 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia RODO 
zostałam/zostałem poinformowana/y i przyjmuje do wiadomości: 
1) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zakliczyńskie 
Centrum Kultury; 
2) na podstawie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na udostępnienie 
moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość 
zamieszkania mediom relacjonującym przebieg wydarzenia; 
3) mam prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie 
„Kiermasz Bożonarodzeniowy w Zakliczynie” dnia  21.12.2022 r., 
organizowanej przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. 
 
 

………………………………………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 


