FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA TWÓRCÓW, ARTYSTÓW, RĘKODZIELNIKÓW
AKCJI – II ARTYSTYCZNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY
09-10.12.2017 (sobota, niedziela), Sala Widowiskowa BiFK, ul. Kochanowskiego 4
Część I – DANE OSOBOWE UCZESTNIKA WYDARZENIA

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:
Adres:

Dodatkowe zapotrzebowanie
(energia elektryczna, stoły,
krzesła itp.)

Sprzedawane/ prezentowane
towary (krótki opis):

E-mail:

Nr telefonu:

Strona Internetowa/profil działalności na Facebook’u:

Część II – OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA W TYM ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
Zobowiązuję się do wcześniejszego poinformowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy o rezygnacji z mojego
uczestnictwa w wydarzeniu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzy zgłoszeniowym dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia AKCJI – II ARTYSTYCZNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

□

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek

zarejestrowany
podczas
wydarzenia
zorganizowanego
przez
Bibliotekę
i Forum Kultury w Oleśnicy na stronie internetowej BiFK (www.bifk.info), profilach internetowych zarządzanych przez
BiFK oraz w mediach w celu informacji i promocji BiFK w Oleśnicy.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych uczestników jest – „Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy” z siedzibą
przy ul. M.Reja 10 w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica reprezentowana przez Dyrektora.
2.
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia AKCJI – II ARTYSTYCZNY JARMARK
BOŻONARODZENIOWY i nie będą udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
3.
Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

UWAGA:
* Formularze zgłoszeniowe (wypełnione i podpisane) prosimy przesyłać mailem pod adres: oferty@bifk.info , pocztą lub składać
osobiście w sali widowiskowej BiFK: ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica do dnia 30.11. 2017 r. (decyduje data wpływu do
siedziby biura).
* Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Udział w akcji „II Artystyczny Jarmark
Bożonarodzeniowy” będzie potwierdzany telefonicznie, mailowo bądź pisemnie przez biuro Biblioteki i Forum Kultury w
Oleśnicy.
*Ewentualne spory strony będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo
sąd dla siedziby Organizatora.
*W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oleśnica, dnia………………………………..

..…………………………………………………
Czytelny podpis

