
ŚWIĄTECZNY
Jarmark 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłaszający – imię i nazwisko

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP)

Nr telefonu

e-mail

Krótki opis stoiska, branża

Wymiary powierzchni handlowej: 
namiot:       2x2 m,       2x3 m,         2x4 m

własny namiot (powierzchnia:                         )

WAŻNE: do formularza należy załączyć zdjęcie namiotu

Termin:
11-12.12.2021 r.
18-19.12.2021 r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: jarmark@zamosc.pl 
Numer kontaktowy: 84 677 24 19

Przesłanie formularza na powyższy adres mailowy jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu.



Przetwarzanie Danych Osobowych 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon 
kontaktowy: 84 677 23 00).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Radosława Kusaja, z którym mogą się Państwo kontakto-
wać we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl 
lub pisemnie pod adres Administratora.
Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie 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), zwane dalej RODO, ustawę o 
ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się 
do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
2. W formularzu zgłoszeniowym zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – podczas składania/wysyłania formularza zgłoszeniowego. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego 
na organizowane przez nas wydarzenia, będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mieli możli-
wość nawiązania z Państwem kontaktu,
b) dane firmy (adres firmy, NIP) – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które posiadają 
numer NIP
c) numer telefonu – jest nam potrzebny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, by skontaktować się z Państwem i znaleźć 
najkorzystniejsze rozwiązanie
d) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia formularza na organizowane przez nas 
wydarzenie oraz kontaktujemy się z Państwem w związku z organizowanym przez nas wydarzeniem.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych 
podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwe-
gię, Liechtenstein i Islandię).
6. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO);
9. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji 
określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są 
osoby, których dane dotyczą.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy.
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