Miejski Dom Kultury
Stary Rynek 13
06 - 500 Mława

Termin:
17-18.12.2022- Park Miejski

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
1. Dane podmiotu:
NAZWA : ...........................................................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ: ....................................................................... ULICA : ........................................................................
TELEFON: ................................................................................... E-MAIL: …….................................................................
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: ...............................................................................................................................
EKSPOZYCJA I SPRZEDAŻ W ZAKRESIE:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….....………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę zaznaczyć wybrany moduł:
Rezerwacja
powierzchni

moduł standardowy
3 mb.(cena 50 zł brutto)
moduł powiększony
3-6 mb. (cena 100 zł brutto)

moduł duży powyżej
6-9 mb. (150 zł brutto)
Rękodzielnictwo
(zwolnione z opłat)

Dzień ekspozycji: sobota 17.12.2022 r. w godz. 10.00-20.00, niedziela 18.12.2022 r. w godz. 10.00-18.00

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres:
Miejski Dom Kultury
Stary Rynek 13,
06-500 Mława
tel. 23 654 35 85, fax. 23 654 34 77
bądź e-mail – sekretariat@mdkmlawa.com
z dopiskiem “Jarmark Bożonarodzeniowy”

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla wystawców biorących udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym
17-18 grudnia 2022 r. Park Miejski w Mławie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. Stary Rynek 13,
06-500 Mława, e-mail: sekretariat@mdkmlawa.com, tel. 23 654 35 85
Inspektorem ochrony danych jest Pan Marcin Kurpiewski, e-mail: inspektor_ummlawa@openaudit.eu
Celem przetwarzania danych jest promocja wydarzenia pn. Jarmark Bożonarodzeniowy
2022. Publikowane dane dotyczą wyłącznie wizerunku wystawcy i mogą zostać
zamieszczone na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie oraz facebookowym fanpage’u:
Seniorzy Mława, Miejski Dom Kultury w Mławie, jak i audiowizualnych materiałach
promocyjnych np. filmy wideo, plansze tv, spoty itp. W szczególności będzie to dotyczyć
publikacji zdjęć z wydarzenia Jarmark Bożonarodzeniowy 2022, w którym będzie Pan/Pani
brał/a udział. Pozostałe dane zawarte w formularzu pozostają wyłącznie do wglądu
organizatora.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i
organizacji międzynarodowych, a ich odbiorcą będzie Miejski Dom Kultury.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 pkt. c) przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i d) przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Zebrane dane będą przechowywane do celów: rekrutacyjnych, na potrzeby organizacji
Jarmarku oraz promocyjnych – wzmacniających przekaz i informujących o wydarzeniu pn.
Jarmark Bożonarodzeniowy 2022, które będzie odbywało się 17-18 grudnia 2022 r. na terenie
Parku Miejskiego w Mławie.
Pani/Pana dane osobowe po upływie dwóch lat od zakończeniu wydarzenia zostaną
przekazane do archiwum zakładowego i opatrzone kategorią archiwalną wskazaną
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym z jednostce.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie Pani/Pana
zgłoszenia na Jarmark, który odbędzie się 17-18 grudnia 2022 r. na terenie Parku Miejskiego
w Mławie.
Jeżeli wyraża Pan/Pani dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej
wymienionych celach i zapoznał/a się Pan/Pani z informacjami podanymi powyżej, proszę
o podpisanie klauzuli w celu udokumentowania swojej zgody.

Podpis wystawcy
…………………………………………..

