
KARTA ZGŁOSZENIA  
Jarmark Świąteczny 

Chełmek, 16 grudnia 2022 r. 

 

  

1. Dane osobowe i teleadresowe    

Imię i nazwisko i/lub nazwa Wystawcy/ Nazwa firmy,  adres, numer telefonu, adres e-mail  
  

  

 

 

 

 

 

  

2. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail):  
 
 

  

 

 

 

 

 

  

3. Rodzaj oraz opis prezentowanych produktów:  
 
 

  

 

 

Kartę uczestnictwa należy przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:   

Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku, Aleja Parkowa 16, 32-660 Chełmek,   

e-mail: biblioteka@chelmek.pl z dopiskiem na kopercie: Jarmark Świąteczny `2022 w Chełmku 

  

 

mailto:biblioteka@chelmek.pl


Oświadczenie: 
Oświadczam, iż w związku z uczestnictwem w Jarmarku Świątecznym`2022 w Chełmku, organizowanym  

w dniu 16 grudnia 2022 roku: 
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody ٭na publikację moich danych osobowych w związku z udziałem w Projekcie  

(w zakresie imienia i nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania) przez MOKSIR, poprzez jego użycie w materiałach 
promocyjnych, informacjach prasowych, we wszelkich typach mediów (internet, telewizja, prasa), tablicach informacyjnych; 

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego 
wizerunku w związku z udziałem w Projekcie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) w formie wizerunku utrwalonego na zdjęciu, filmie przez MOKSIR, poprzez 
jego użycie w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych, we wszelkich typach mediów (internet, telewizja, prasa), 
tablicach informacyjnych. 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody ٭na nieodpłatne przekazanie na rzecz MOKSIR, autorskich praw majątkowych  
do prac artystycznych powstałych w ramach Projektu, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), w tym ich opublikowanie bez ograniczeń w zakresie terminu, 
wielokrotności, wszystkich pól eksploatacji oraz kontekstu publikacji w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych,  
we wszelkich typach mediów (internet, telewizja, prasa), tablicach informacyjnych. 

4. Potwierdzam iż, zapoznałem/am się z regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki oraz  
z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym 
poniżej niniejszego oświadczenia. 

5. Biorę udział w ww. Jarmarku na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. 
6. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przeze mnie i/lub 

sprzęt/narzędzia/pojazdy, które użytkuję w czasie Jarmarku. 
7. Oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń na drodze pozasądowej i/lub sądowej za szkody, jak 

również ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania Jarmarku, szczególnie wobec 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. 

 

 

  

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

     miejscowość, data               czytelny podpis osoby odpowiedzialnej  
                         za zgłoszenie  
* Niepotrzebne skreślić 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych jest  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,  Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek 
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email moksir@chelmek.pl, , telefonicznie pod numerem 33 846 12 96 ,  

lub pisemnie na adres siedziby Administratora Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 
Chełmek.                                                                  

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja Projektu, w związku z realizacją zadań statutowych MOKSIR, wynikających  
z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574, 1669). 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art.6 ust.1 lit.e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi mi udział w Projekcie. 
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


