
                                                                          Proszę wypełniać czytelnie 

__________________________________ 
imię i nazwisko 
 
__________________________________ 
adres do korespondencji 
 
__________________________________ 
Telefon (dobrowolnie) 
 
__________________________________ 
e-mail (dobrowolnie) 
 

Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu „Pchli Targ” Kętrzyńskie Perełki 
 

Ja, niżej podpisana/y, zgłaszam chęć uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Urząd 
Miasta Kętrzyn pod nazwą „Pchli Targ” Kętrzyńskie Perełki w dniu 7.12.2019 r. 
 
Planowana powierzchnia, jaką zamierzam zająć to ____ m². 

Ławka   □ TAK       □ NIE 

Krzesła (max.2 szt.)    □ (proszę wpisać ilość) 
 
Rodzaj działalności: 
□ sprzedaż           □ wymiana 
 
Oferta: 
□ artykuły AGD RTV                                                     □ rękodzieło  
□ artykuły dekoracyjne                                               □ książki, płyty, gry, filmy, instrumenty 
□ sprzęt ogrodniczy                                                     □ wyroby autorskie 
□ antyki                                                                          □ militaria 
□ zabawki                                                                       □ przedmioty kolekcjonerskie 
 
Jednocześnie oświadczam, że 
□ zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia „Pchli Targ” Kętrzyńskie Perełki; 
□ zajmowane przez mnie miejsce będzie estetycznym stoiskiem, utrzymywanym w czystości 
oraz posprzątanym oraz posprzątanym po zakończeniu wydarzenia; 
□ jestem osobą pełnoletnią/niepełnoletnią* (podkreślić właściwe); 
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 
formularzu. 
 

                                                                                 Czytelny popis …………………………………. 
 

*) Wypełnić w przypadku osoby niepełnoletniej: 
 
Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział _________________________                           
w wydarzeniu „Pchli Targ” Kętrzyńskie Perełki i oświadczam, że ponoszę w jego imieniu 
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad jak w oświadczeniach powyżej. 
 
                                                                                          Czytelny podpis ………………………………… 
 
Zgłoszenia można składać do dnia 2 grudnia 2019 r. 
  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

- Pchli Targ – Kętrzyńskie Perełki 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kętrzyn z siedzibą przy 
ul. Wojska Polskiego 11 w Kętrzynie (11-400). 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez adres korespondencyjny: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz 
adres e-mail: iod@miasto.ketrzyn.pl. 
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio 
z przetwarzaniem danych osobowych, jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 
przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia „Pchlego Targu – Kętrzyńskich 
Perełek” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. uzyskanej od Pana/Pani zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w związku z chęcią wzięcia udziału w wydarzeniu „Pchli Targ”. 
4. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu zostaną przekazane do Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Kętrzyn, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
5. Posiada Pani/Pan: 
a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych czego można dokonać kontaktując 
się na adres iod@miasto.ketrzyn.pl  
b) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
c) prawo sprostowana swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 
d) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 
18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
e) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO), 
a) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
b) prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)  
6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy 
RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Dane osobowe przekazane wraz z dokumentacją nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych wymaganych 
w zgłoszeniu, będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu „Pchli Targ” Kętrzyńskie Perełki . 
 

 

                                                                            ………………………………………… 

                                                                         Czytelny podpis 
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