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KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA WYSTAWIENNICZEGO  

 

„I PIKNIK KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH  

POWIATU WĘGROWSKIEGO” 
 

Nazwa podmiotu przygotowującego stoisko 

 

Krótki opis produktów (kulinarnych, rękodzielniczych, promocyjnych) przeznaczonych do sprzedaży 

lub dystrybucji wśród uczestników pikniku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o rezerwację miejsca na stoisko z własnym namiotem o wymiarach (szerokość………………. 

- głębokość……………...) 

 

Proszę o rezerwację miejsca na stoisko bez własnego namiotu 

 

 

 

Konieczność podłączenia do prądu (moc?) TAK/NIE …………………….. 

 

Dane zgłaszającego - Imię i nazwisko /funkcja /nazwa organizacji 

 

adres, telefon, e-mail 

 

 

Stoisko powinno zostać rozstawione i przygotowane do godz. 13.00 

 

 

 



 

        www.powiatwegrowski.pl 

Klauzula informacyjna RODO – wystawcy 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiat Węgrowski/Starostwo 

Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, tel. 25 792-26-17, 740-

92-00.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: 

iod-zz@tbdsiedlce.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji I 

Pikniku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Węgrowskiego na podstawie Państwa 

zgłoszenia. 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

tj. promocji Powiatu Węgrowskiego. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

udziału w konkursie/przeglądzie. Niepodanie danych będzie skutkowało nie przyjęciem 

zgłoszenia do udziału w konkursie/przeglądzie. 

6. Administrator może opublikować Państwa wizerunek w formie zdjęć na stronie www w 

celu promocji wyżej wymienionego wydarzenia. 

7. Obszary i określone obiekty znajdujących się na terenach na których ma się odbyć 

prezentacja konkursu będą objęte  monitoringiem wizyjnym dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia.  

8. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

9. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

10. Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

11. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując 

korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres iod-

zz@tbdsiedlce.pl. 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa 
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