
 
Karta zgłoszenia Wystawcy 

na Jarmark Świąteczny  
organizowany w dniu 11.12.2022 r. w Radzanowie 

 
 
Dane osobowe wystawcy, instytucji (imię i nazwisko/nazwa, adres)  
………………………………………………………………………………………….…………………………...…  
………………………………………………………………………………………….…………………………...… 
………………………………………………………………………………………….…………………………...… 
 
Imię, nazwisko i telefon osoby upoważnionej do kontaktu  
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Rodzaj rękodzieła/towaru handlowego  
………………………………………………………………………………………….…………………………...…  
………………………………………………………………………………………….…………………………...… 
………………………………………………………………………………………….…………………………...… 
 
Termin, miejsce i czas:  
11.12.2022, godz. 9-18:00, plac przy spichlerzu w Radzanowie przy ul. Spółdzielczej 
 
 
Przewidywany rozmiar stoiska/namiotu ……………………………………………….. 
 
 
Informacje dodatkowe (np. zapotrzebowanie na źródło prądu):  
………………………………………………………………………………………….…………………………...…  
………………………………………………………………………………………….…………………………...… 
 

 
Data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie 

 
………....…………………….………………………………………………………...… 

 
 
Organizator: 
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo 
cks@radzanowo.pl 
Osoby do kontaktu: Magdalena Kosielińska tel. 661 381 943, 
                                             Aneta Rutkowska tel. 698 995 477. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz z uwagi na niezbędność 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sportu (dalej CKiS), 
mający siedzibę w Radzanowie (09-451) przy ul. Szkolnej 3. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 
cks@radzanowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@radzanowo.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych praz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez CKiS zadań 
statutowych a w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) 
w zakresie inicjowania i organizowania działalności kulturalnej, sportowej i 
rekreacyjnej oraz w celach promocyjnych, na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody lub zawartej z CKiS umowy; 
W zakresie zbierania takich danych osobowych jak imię i nazwisko i inne dane 
kontaktowe podstawą przetwarzania danych jest art. 6.ust. 1 lit. E 
rozporządzenia 2016/679 tj. z uwagi na niezbędność do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym.  

ODBIORCY DANYCH Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: przede wszystkim CKiS lub w 
szczególnych przypadkach podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa; 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pni/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim 
Pani/Panu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych 
(PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje uczestnictwo w 
wydarzeniach organizowanych przez CKiS oraz bycia odbiorcą usług 
świadczonych przez CKiS.  
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