KARTA UCZESTNICTWA

Nazwa wydarzenia

Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Piastowskim w Raciborzu
11 – 18 grudnia 2021 r.

Termin
Miejsce wydarzenia
Oferujemy drewniany domek

dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu
2,16 m x 1,95 m

handlowo-wystawienniczy
Cena wynajmu domku

1230,00 zł brutto (1000,00 zł + 23% VAT)

na 10 dni

Proszę o wypełnienie drukowanymi literami:
Imię i nazwisko

wynajmującego, nazwa firmy
Adres (ulica, nr domu,
miasto, kod, województwo,
kraj)
NIP
Tel/fax; e-mail
Rodzaj asortymentu, który
wystawię na Śląskim
Jarmarku
Bożonarodzeniowym

Informacje dodatkowe
(dostęp do energii
elektrycznej z opisem itp.)

Formularz
zgłoszeniowy
prosimy
składać
osobiście
w
siedzibie
organizatora
(Zamek Piastowski w Raciborzu) lub przesłać listownie na adres: Zamek Piastowski
w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz
bądź
e-mailowo na adres:
promocja@zamekpiastowski.pl Kontakt telefoniczny +48 32 414 02 33.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Piastowski w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, 47-400 Racibórz.
Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: promocja@zamekpiastowski.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą
adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy cywilnoprawnej w związku z
wynajmem domku w trakcie Regionalnego Jarmarku Bożonarodzeniowego, a także w celach związanych z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń, odszkodowań.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego,
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy lub przez okres niezbędny do
dochodzenia roszczeń z niej wynikających,
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej,
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Podpis uczestnika

