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Pawłowice, dnia ………………………..………….. 

…………………………………………………...… 

imię i nazwisko 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

     adres  

……………………………………………………… 

telefon/e-mail 

 
Zgłoszenie udziału w imprezie Pchli Targ w Pawłowicach 2019 r. 

 

Ja niżej podpisana/y, zgłaszam chęć uczestnictwa w imprezie Pchli Targ w Pawłowicach  

w dniu ……………………...2019 r., na Targowisku w Pawłowicach przy  ul. Zjednoczenia 77 a.  

Zamierzam handlować następującymi przedmiotami/ typami przedmiotów:  

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

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

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

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

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. zapoznałam/em się z Regulaminem imprezy Pchli Targ w Pawłowicach; 
2. zajmowane przeze mnie miejsce będzie estetycznym stoiskiem zorganizowanym 

we własnym zakresie, utrzymanym w czystości oraz posprzątanym po 

zakończonej imprezie; 
3. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w zgłoszeniu udziału w Pchlim Targu, do celów związanych ze 

zorganizowaniem Pchlego Targu, zgodnie z  art. 6  ust. 1 lit a)  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  (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
4. jestem osobą pełnoletnią/niepełnoletnią* (właściwe podkreślić). 

  

 

…………………..………………….… 

     czytelny podpis 

*wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej: 

 

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział  

 

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

 

w  imprezie Pchli Targ w Pawłowicach i oświadczam, że ponoszę w jego imieniu pełną 

odpowiedzialność za przestrzeganie zasad jak w oświadczeniach powyżej.  

 

    ……………………………………………….. 

      czytelny podpis 

VERTE -> 
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Klauzula informacyjna  

Oświadczam, że zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 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 - 

RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) zostałem(am) poinformowana (y) przez Urząd 

Gminy Pawłowice i przyjmuję do wiadomości, iż:   

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice  jest 

Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w  Urzędzie  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 

60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl; 
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,   

tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl; 
Celem przetwarzania danych osobowych  jest zgłoszenie udziału w Pchlim Targu w 

Pawłowicach; 

Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art.  6 ust. 1 lit a) 

RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, 

organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji 

(bezterminowo); 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

zgłoszenia udziału w Pchlim Targu; 

Na podstawie art. 15 – 19  RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania; 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 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. 

 
 

 

    ……………………………………………….. 
      czytelny podpis 
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