
*Deklaracja nr:………../2022 

*W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich 

deklarację wypełnia rodzic/ opiekun prawny 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DLA WYSTAWCY „ II PIKNIK SPOTKANIE Z PASJĄ” 

DNIA  3 WRZEŚNIA  2022r. 

 

                                                                                                        Legnickie Pole dn…………... 

WYSTAWCA: 

Imię: ………………………………….. Nazwisko: ……………………………….……......…...…… 

Adres zamieszkania: ……………………….........………………………………….………...….…… 

tel. kontaktowy : ……………………… e-mail: …………………………………..….................…… 

Stoisko własne*/ organizatora* (dane 

techniczne/zapotrzebowanie) : ……………………………….………………….…………………………………………

…………………………………………... 

Rodzaj prezentowanej pasji: ………………………………………..............................................................…... 

WYSTAWCA: rękodzieła artystycznego, produktów naturalnych, kolekcjoner, hobbysta. 

Uwaga: Podczas tej imprezy  dopuszczamy się sprzedaż produktów własnej twórczości  rękodzielniczej 

 

Ważne: Z uwagi na trasy przejazdu pojazdów i zwierząt będą wskazane specjalne miejsca dla wystawców – nie kolidujące 

z trasą 

 

Oświadczam , iż przyjmuję do wiadomości , iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody  wobec 

osób trzecich z winy wystawcy . 

 

 

 

Wypełnioną deklarację uczestnictwa należy przesłać na  e-mail:  stowarzyszeniedobroczyncy@gmail,com bądź 

dostarczyć do siedziby organizatora tj. Stowarzyszenie Dobroczyńcy ul. Janczarka 1D, 59-241 Legnickie Pole.  Tel. kont 

509598706-Marta Majchrzak 

 

Wystawca zobowiązuje się do stosowania się do wytycznych organizatora. 

Wystawca zobowiązuje się dbać o estetykę otoczenia swojej ekspozycji w trakcie trwania imprezy, aż do momentu 

opuszczenia tego miejsca po imprezie. 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez   STOWARZYSZENIE DOBROCZYŃCY z siedzibą                      ul. Janczarka 

1D w Legnickim Polu, danych dotyczących mojej osoby, zawartych w niniejszym zgłoszeniu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 

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- dalej w treści: RODO). Zgoda niezbędna do 

celów uczestnictwa w II Pikniku Spotkanie  z Pasją. 

 

 

 

 

 _________________________________                         __________________________________ 

             (miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis ) 

 

                                                                                            

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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- dalej w treści: RODO) informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE DOBROCZYŃCY z 

siedzibą ul. Janczarka 1D , 59-241 Legnickie Pole; 

2. została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

stowarzyszeniedobroczyncy@gmail,com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do realizacji celów zgodnych z regulaminem pikniku - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową uczestnictwa jako wystawca w pikniku z pasją 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz działalnością 

  STOWARZYSZENIA DOBROCZYŃCY 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


