
Zgłoszenie do uczestnictwa w Festiwalu Na Kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej 

połączonym z Dniami Drohiczyna  

w dniach 28-29 lipca 2018 r. na terenie Parku Miejskiego w Drohiczynie 

Nazwa firmy 

lub  imię i nazwisko 
    

telefon/fax  

 

 

Adres 
 

e-mail 

  

Produkty 

wytwarzane/ 

przetwarzane  

w Państwa 

firmie/gospodarstwie 

lub oferta usług 

 

Powierzchnia własnego stoiska/namiotu (brak podania danych wyklucza z Festiwalu): 

Szerokość  …………………        Długość (front do klienta) ……………………………… 

Zapotrzebowanie na prąd (właściwe zaznaczyć wstawiając X) 

TAK               (proszę podać przybliżoną moc urządzenia…………………)     NIE 

Zgłoszenie udziału należy przesłać na formularzu w terminie do dnia 20 lipca br. 
Potwierdzam prawdziwość powyższych informacji, w przypadku wybrania kandydatury deklaruję przygotowanie wystroju przyznanej powierzchni 

wystawienniczej w ramach organizowanego Festiwalu. Ponadto zobowiązuję się do uczestnictwa w Festiwalu przez cały okres trwania ekspozycji 

w następujących dniach: 28-29 lipca 2018 r. Przyjmuję do wiadomości, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się jedynie do 

bezpłatnego zapewnienia miejsca wystawienniczego oraz oświadczam, iż nie będę przedstawiał żadnych roszczeń finansowych względem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczących innych kosztów związanych z moim udziałem w Festiwalu Na Kulinarnym Szlaku Polski 

Wschodniej w Drohiczynie w dniach 28-29 lipca 2018 r.  

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 4 pkt 11 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) wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia wyłącznie w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia; 

2. Wykorzystywanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno- promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego    poprzez 

publikację na Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego oraz w druku. 

3. Wykorzystanie danych wizerunkowych, dla celów prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród oraz umieszczenie ich 

w publikacji i materiałach poświęconych konkursowi. 

 
Oświadczam, że zostałem poinformowana(-y) i zrozumiałem, że 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl). 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: 

iod@wrotapodlasia.pl. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych podany w pkt 2. 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia w celu niezbędnym do 

prawidłowej realizacji przedsięwzięcia lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie. 

4. Zebrane dane osobowe będą udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 

powierzonego im zadania w zakresie zawartej umowy. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania i rozliczenia zadania oraz wynikający z przepisów 

prawa dotyczących archiwizacji dokumentów. 

6. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach 

określonych w ww. Rozporządzenia prawo do sprzeciwu. 

7. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22  

rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 ........................................... 
 data i podpis 
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