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KARTA ZGŁOSZENIOWA  
UDZIAŁU W JARMARKU LASOWIACKIM  

28.08.2021 r. w Stalowej Woli 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.07.2021 r. 
 

 

ORGANIZATOR: 
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 
ul. Grunwaldzka 2 
35-068 Rzeszów 
 
WYSTAWCA: 

Nazwa firmy/instytucji  
 
 
 
 

 

 

Adres do korespondencji: Kod pocztowy: - Miejscowość:  

 Ulica:  Numer:  

E-mail:  

Telefon służbowy:  Telefon komórkowy:  

NIP:  

 
Opis 
prezentowanego/sprzedawa
nego asortymentu wraz z 
opisem koncepcji 
prezentacji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DANE KONTAKTOWE DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH STOISKO: 

Imię i nazwisko:  

Telefon:  e-mail  

Imię i nazwisko:  

Telefon:  e-mail  

Imię i nazwisko:  

Telefon:  e-mail  

 
 
Postanowienia ogólne: 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM JARMARKU LASOWIACKIEGO oraz z zasadami uczestnictwa w Jarmarku 
organizowanym przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 2 w Rzeszowie.  
2. Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania REGULAMINU JARMARKU LASOWIACKIEGO. 
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3. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych oraz wizerunku w celu udokumentowania JARMARKU 
LASOWIACKIEGO oraz otrzymywania informacji o działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 
4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA RODO: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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). Informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 35 – 068 Rzeszów. 
2. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: prot@podkarpackie.travel oraz telefonem 17 852 00 09.  
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. - w celu realizacji umowy. 
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia i 
realizacji umowy; 
5. Odbiorcami danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez 
Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, 
kurierzy oraz obsługa informatyczna. 
6. W zależności od charakteru przetwarzania, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest dobrowolna zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 
7. Podanie danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym, umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy. 
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 
 

 

Data Imię i nazwisko oraz podpis zgłaszającego Pieczęć firmowa 
                               
                               
                                         

                               


