
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA - STOISKA 

Prosimy o dostarczenie osobiście lub przesłanie na adres e-mail: centrumkultury@bckgw.pl  

wypełnionego i podpisanego skanu karty zgłoszeniowej,  

z nazwą w temacie e-mail „stoisko”  

 

1. Termin:  30.08.2020 r. 

2. Nazwa wydarzenia: 70 lecie parafii (Dożynki Gminne 2020) 

3. Miejsce: ArtPark w Bolszewie 

4. Organizator: Gmina Wejherowo, Parafia Wniebowzięcia NMP w Bolszewie, Biblioteka i Centrum 

Gminy Wejherowo 

5. Osoba do kontaktu w czasie wydarzenia: Janusz Żywicki tel. kom.: 602 159 249 

6. Dane Wystawcy: 

 

Firma/ imię nazwisko:  

 

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

Adres siedziby firmy/zamieszkania:  

 

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

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za stoisko w trakcie wydarzenia 

Imię i Nazwisko:  

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. ………………………………………………  e-mail: ……………………………………… 

 

7. Asortyment dostępny na stoisku podczas wydarzenia: 

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

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

Zgłaszam udział w wydarzeniu pn. „70 lecie parafii w Bolszewie, Dożynki Gminne” w dniu 

30.08.2020 r.  

 

Dane stoiska: 

   - wymiary stołu/ów: ………………………………….. 

   - dostęp do energii elektrycznej –…………………………………….. 

   - dodatkowe informacje( wieszaki, stojaki, itp.): 

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

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

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

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

 



 

 

 

UWAGA !!! 

Informujemy, że montaż stoisk może nastąpić (tylko w miejscu wskazanym przez organizatora) dnia 

30.08.2020 r. od godz. 14.00, natomiast demontaż tego samego dnia  po zakończeniu wydarzenia. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na stoiskach. 

W przypadku stoisk gastronomicznych, właściciele tych firm muszą spełniać wszystkie niezbędne 

wymagania sanitarno-higieniczne. 

 

Klauzula informacyjna Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., informuję iż: 

1. Administratorem danych osobowych zleceniobiorcy jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy 

Wejherowo z siedzibą ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w BCK jest Aleksandra Fijałkowska iod@bckgw.pl 

3. Zleceniobiorca posiada 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. Okres przetwarzania danych zleceniobiorcy jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane, w zależności od : przepisów prawa, które mogą obligować do przetwarza, okres , 

który jest niezbędny do obrony interesów instytucji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy  publicznej, w zakresie 

i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny 

Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Pomorskiego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-

19. 

 

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

                    Data                                                                                    czytelny podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgodnie z rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy 

Wejherowo w celu realizacji zadań statutowych i dokumentowania działalności, dane podałem 

dobrowolnie. 

 

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

                    Data                                                                                    czytelny podpis 
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