
Augustowskie Placówki Kultury
Karta zgłoszenia wystawcy

Kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej „Augustynki 2022” w Augustowie 
w dniu 6-7 sierpnia2022 r.

Imię i 
nazwisko….....................................................................Telefon................................................

Adres…....................................................................................................................................…
w przypadku firmy – dane do wystawienia faktury,           
NIP........................................................................
Specjalność twórcza lub rzemieślnicza prezentowana podczas kiermaszu

...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….

Właściwe zaznaczyć

Lp. Wymiary stoiska Opłata za 1 dzień
właściwe zaznacz

Opłata za 2 dni
właściwe zaznacz

1 3 x 2 m 30.00 zł 60 zł

2 Powyżej 3x 2 m wpisz dokładny 
wymiar  stoiska ………………………...

40.00 zł 80 zł

3 Podłączenie prądu płatne dodatkowo 10.00 zł 20 zł

Wg regulaminu:
Warunki uczestnictwa:

pkt.7: pozostawienie samochodu przy
stanowisku

Dodatkowa opłata 100 zł

Oświadczenie

1. Zapoznałem/łam się i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Kiermasz 
rękodzieła i sztuki ludowej „Augustynki 2022” w Augustowie w dniach 
6-7 sierpnia 2022 r.

                                                                                              
                                                                         …………………………
                                                                                           data i czytelny podpis

Klauzula informacyjna dla wystawcy

                  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z   

                   dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  są  Augustowskie  Placówki  Kultury  z  siedzibą  w
Augustowie przy  Rynku Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, apk.mdk.augustow@poczta.fm

2) został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
e-mail: kontakt.itrs@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Kiermaszu rękodzieła i sztuki ludowej
– Augustynki 2022  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A
a) przetwarzania danych w postaci wizerunku w celu jego zamieszczenia na portalu Facebook
b) rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego
c) przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA

4) odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl

5) odbiorcą danych osobowych będą podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa.

6)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej. 

7)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku
przechowywania  danych  wynikających  z  przepisów  prawa,  w  szczególności  przepisów  księgowych,
podatkowych  oraz  przez  okres  prowadzenia  przez  APK  profilu  na  portalu  Facebook  oraz  strony
internetowej www.apk.augustow.pl

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do
cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)  ma Pan/Pani  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w Kiermaszu. 

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy. 

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
automatycznego profilowaniu.

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania,podstawie, 
czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam

zgodę i zapoznałem/łam z regulaminem Kiermaszu
Augustynki 2022

……………………..…………………………………………………..
data i czytelny podpis Wystawcy

                                                      

mailto:kontakt.itrs@gmail.com

