Karta zgloszeniowa
Jarmark Bo2onarodzeniowy
Prudnik 06-08.12.2019 r.
lmie i Nazwisko

Adres (kod miejscowo6ci, ulica, numer telefonu kontaktowego)

Reprezentujg firmg ('proszg wpisa6 nazwg adres, NIP) / nie reprezentujg firmy (proszg wpisa6 imig, nazwisko,
adres, PESEL) - dane do faktury:

Nazwa i rodzaj prezentowanej trv6rczo5ci

PROSZ$ PODAC rLOs6:
1

.

Powierzchnia wystawie nnicza:

2 mx2 m,= 4 m2

- w namlocle

2. Wystawc a zaplaci Or ganizatorowi nale2noS6 w wysoko6ci : 12,00 zl za lmz
4 m' + 2"3yo VAT
48,00 zl netto + 11,04 zN VAT
59,04 zl brutto (slownie: pig6dziesi4t dziewigi
zNotych,04/100 gr.)

tj. 12'00 zlx

:

3. IloS6 krzesel

2 szt,

:

4. Czy bgdzie potrzebne podl4czenie pr4du? (tak / nie)*
(Wystawcy powinni izabezpieczy6 swoje stoisko w przedluiacze)

Termin zgloszerfl: 29.11.2019 r.
x Prawidlowe zakreSli6

podpis uczestnika

6mlna Frudnlk - AgenqJr Frcmodl

Itr

N

Ro

u Grnlny

Frudnft

Gmina Prudnik zaprasza do udzialu w Jarmarku Bo2,onarodzeniowym, kt6ry odbgdzie
w Prudniku (Rynek), w dniach od 6 do 8 grudnia 2019 r.

sig

Trzydniowa prezentacja przysmak6w, kuchni polskiej, ozd6b Swi4tecznych, koronkarstwa,
traftu, bizuterii i rgkodziela artystycznego. Wyj4tkowa atmosfera. Konkursy na ,,Najlepsz4 Potrawg
Siwi4teczn4" oraz,,Najlepszy Produkt Swi4teczny".

Patronem medialnym tegorocznego Jarmarku bgdzie Prudnicki Telewizyjny Kurier
Informacyjny, Tygodnik Prudnicki, G azeta Prudnik 24.
Szczeg6lowych informacji udziela:
l\gencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1 lFiatuszl;
tel. +48 77 4376655,fax.+4977 4397303. e-mair:

Jarmark Bo2onarodzeniolw
Prudnik. 06-08.12.2019 r.
Prudnik znajduje sig na poludniu Polski w wojew6dztwie opolskim, na pograniczu polsko - czeskim. PoloZony na granicy
dw6ch krain geografit;znych Plaskowyzu Glubczyckiego oraz G6r Opawskich, jest bram4 w najpigkniejsze tereny
Opolszczyzny. Ttrem dla. miasta jest Kopa Biskupia (889m n.p.m.).
Prudnik ma do zaoferowania bogate tradycje oraz historig siggaj4c4 epoki Sredniowiecza. Miasto zalo2one zostalo w drugiej polowie
trzynastego wieku u st6p dredniowiecznej warowni, po kt6rej do dziS zachowala sig kamienna wie2a zamkowa - wie2a Woka. Do czas6w
wsp6lczesnych zachowa\r sig fragmenty Sredniowiecznych mur6w miejskich oraz dw6ch baszt murowanych. W centrum miasta
reprezentacyjny ratusz oraz zabylkowe kamienice. Architekturg miasta wzbogacaj4 wille zbudowane przez rcdzing za\oficiela
dziewigtnastowiecznej, prEr2nie prosper{4cej w miescie fabryki tkanin lnianych - Samuela Friinkel.
Prudnik to ponad trzydzie$ci kilometr6w pieszych, rowerowych oraz konnych Sciezek turystycznych. tr owiska rybne, stadnina koni, wieZe
widokowe, czy sanktuariurn Sw. J6zefa wraz zklasztorem franciszkan 6w, gdzie
w latach pig6dziesi4tych dwudziestego wieku intemowany byt Polski Prymas Tysi4clecia - Kardynal Stefan Wyszyfiski, to tylko niekt6re
punkty na ScieZkach.

Wielowiekowa histori4 dorobek materialny

i

kulturowy oraz walory krajobrazowe gminy lqcz1ce siE z ofert4 oSrodka miejskiego to

doskonala propozycja.

Atrakcje Prudnika poznasz na www.prudnik.pl

oraz

4F-

.com

Frudn

AFiR

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ia niiej podpisany/a:
1' WyraZam zgodg naprzetwarzanie moich danych osobowych przezKierownika Agencji Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik administratora danych osobowych z siedzib4 w Prudniku, Rynek 1, w zwi1iku z moim udzialem w
Jarmarku Bo2onarodz:eniowym w zakresie: imig, nazwisko, adres, e-mail, nurner telefonu, wizerunek.
2. Podajg dane osobowe dobrowolnie i oswiadczam,2e s4 one zgodne zprawd,4.
3 . O Swiadcz am, 2e zapoznalem(-am) si g z tr e3ci4 klauzuli informacyj nej .

Czytelny podpis
Informacja dot. zbierania danych osobowych zwiqzanych
. w Jarmarku Bozonarodzeniowynr

z

udzialem

Na podstawie art. 13 Rozporz}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (\;,JE) 2016161.9 z dnia 27 kwietnia.20l6 r.
w sprawie ochrony osSb fizycznych w zwi1zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danvch oraz uchylenia dyr:ektywy 95l46lwB, informujg co nastgpuje:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik ul. Rynek l,tel.77 4376655, adros email: promocja@prudnik.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sq w zwi4z,ku z udzi,*em w Jarmarku Bozonarodzeniowym

organizowanym przez Gming Prudnik w celu naboru, organizacji i rozliczenia Jarmarku i imprez
towarzysz4cych oraz informacji i promocji Jarmarku z wykorzystaniem danych, na przetwarzanie kt6rych
wyrazono zgodg, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. ,,a" Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) 20161619 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE,
- Art, 6 pkt 1 lit. f - Itozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (tlE) i20161619 zdnia2T kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b frzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE - zastosowaniie systemu kontroli dla zapewnienia
ochrony obiekt6w i mienia administratora,
- Regulaminu Jarmark.u Bohonarodzeniowego.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bgd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie pnlepis6w prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnEtrzne, kt6rym na podstawie
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystaj4ce z informatora o jarmarku,

5)

media.
PanilPana dane osobowe przechowywane bgd4 w celu przekazywania. Panu/Pani informacji o jarnrarkach,
organizowanych przez Gming Prudnik. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych
wynikaj4 z R.ozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia lBl stycznia 2011 r. w sprawie irrstrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowvch wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dzialania archiw6w zakladowych wyl4cznie do cel6w archiwalrrych

6)
7)
8)

w

interesie publicznym, do cel6w

badart naukowych lub historycznych lub do cel6w statystycznych <>raz art. 89 ust. 1, Rozporz4dzenia.

Posiada Pan/Pani prawo do Z4dania dostgpu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu woberc przetwatzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danyoh osobowych jest dobrowolne.

