
 

ORGANIZATOR: 

 

CENTRUM KULTURY  

W PIASECZNIE 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY – stoisko bezpłatne 
KIERMASZ WIELKANOCNY 

2.04.2023, godz. 10.00 – 15.00 

Piaseczno, pl. Piłsudskiego (rynek) 

Imię i nazwisko lub 
nazwa wystawcy + nazwa na 
identyfikator (jeśli inna) 

 
 
 

Adres  
(kod pocztowy, miejscowość): 

 

Telefon:  

E- mail:  
 

 

Artykuły oferowane do 
sprzedaży podczas Kiermaszu: 

 
 
 
 
 

Rodzaj stoiska właściwe zaznaczyć 
            namiot (max. 3 x 3 m)                       przestrzeń niezadaszona (max. 2 x 2 m) 

faktyczny wymiar stoiska (namiotu / stołu): ……………………………. 

Podłączenie do prądu właściwe zaznaczyć 
(Uwaga! Niezbędne jest posiadanie własnych przedłużaczy min. 15 m, z uziemieniem.) 

          Tak                 Nie  

Wyrażam zgodę na wpisanie do Bazy Wystawców 
(tworzonej na potrzeby organizacji przyszłych wydarzeń handlowych i usprawnienia kontaktu z wystawcami) 

           Tak                 Nie  

1. Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu przyjmujemy wyłącznie na Kartach Zgłoszenia. Termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa w dniu 10.03.2023r. Organizator zastrzega sobie prawo doboru zgłaszanych wystawców oraz 
do skrócenia czasu przyjmowania zgłoszeń w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli miejsc. 

2. Karty mogą zostać dostarczone mailem na adres: kiermasz@kulturalni.pl lub osobiście: Centrum Kultury w 
Piasecznie, Dom Kultury, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno  

3. Informacje: kiermasz@kulturalni.pl, tel. 516 208 397 
 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się oraz akceptuję postanowienia Regulaminu dla Wystawców Kiermaszu 
Świątecznego. 

2. Poinformowano mnie, że Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Centrum Kultury w 
Piasecznie z siedzibą w Piasecznie pod adresem ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno, wpisane do Księgi 
Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Gminę Piaseczno pod nr 2/2010. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w Karcie Zgłoszenia, na potrzeby 
organizacji wydarzenia oraz w celach dokumentacyjnych i promocyjnych wydarzenia. Mam świadomość tego, 
iż niepodanie przeze mnie danych uniemożliwi mój udział w wydarzeniu. 

4. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych Centrum 
Kultury w Piasecznie związanych z promocją i dokumentacją wydarzenia. 
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5. Poinformowano mnie, że moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem 
sytuacji, w której Administrator zawarł umowy o realizację wydarzenia, podmiotom promującym i 
przekazującym relację z imprezy. 

6. Poinformowano mnie, że karta zgłoszenia zostanie zniszczona po zakończeniu wydarzenia a dane 
wprowadzenie do systemu księgowo-podatkowego będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa. 

7. Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego 
administratora. 

8. Poinformowane mnie, że mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Poinformowano mnie, że mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

……………………………………………………………..   …………………………………………………………..………….. 
data, miejscowość        czytelny podpis 

 


