
 

 

Imię i nazwisko Wystawcy * 
 
 
 

NIP* -  firma* 
 
 
 

Telefon kontaktowy* 
 
 
 

Adres e-mail* 
 
 
 

DOSTĘP DO PRĄDU czy potrzebny 
i jaka moc 

 
 
 

STOLIK* (UWAGA: liczba stołów, które 
zapewnia Organizator jest ograniczona, 
decyduje kolejność przesłania zgłoszenia) 

 
 
 

Wymiary stoiska 
 
 
 

Rodzaj asortymentu * 
 
 
 

Strona www 
 
 
 

 
            Osoba fizyczna *                      Firma  *   

*pola obowiązkowe      
 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: do 31.03.2022r. 
UWAGA! W przypadku wcześniejszego wyczerpania stoisk wystawowych, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy wystawców. 
Warunki udziału w  Wielkanocnym Jarmarku Różności: 

1. Warunkiem udziału w Wielkanocnym Jarmarku Różności jest: 
a) przesłanie do dnia 31.03.2022r. prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia 

na adres: joanna.chas@bemowskie.pl 
b) uiszczenie opłaty w dniu imprezy 9.04.2022r. zgodnie z cennikiem opłat 
c) zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Wielkanocnego Jarmarku 

Różności. 
2. Cennik opłat za udział w Wielkanocnym Jarmarku Różności / Kiermasz 

Rękodzieła Artystycznego 
a) 50 zł brutto – dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, 
b) 150 zł brutto – dotyczy firm 

 
 

 
Warszawa, dnia  
 

Imię i nazwisko 
 
 

podpis   

WIELKANOCNY JARMARK RÓŻNOŚCI 2022 
Kiermasz Rękodzieła Artystycznego 
9 kwietnia 2022  godz. 11:00-18:00 

KARTA ZGŁOSZENIA 

  

mailto:joanna.chas@bemowskie.pl


 
 
 

1. Przyjmuję do wiadomości, iż na podstawie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), 
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  z siedzibą w Warszawie ul. 
Górczewska 201, 01-459 Warszawa, jako Administrator danych osobowych, może przetwarzać moje 
dane osobowe w zakresie przedstawionym w zgłoszeniu  w celu organizacji imprezy ”Świąteczny 
Jarmark Różności” 

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikację mojego wizerunku (w formie fotograficznej i 
filmowej) przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r. - Dz. U. 2019 r. o 1231 t.j. jednocześnie oświadczam, że: 

a. moja zgoda dotyczy fotografii lub materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek, 
dokumentujących imprezę ”Wielkanocnym Jarmark Różności” organizowaną przez 
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 

b. rozpowszechnianie przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. 
Warszawy  mojego wizerunku w formie fotografii lub materiału filmowego może być 
realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  z siedzibą 
w Warszawie ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy ”Świąteczny Jarmark Różności” 
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba. 
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy pod adresem e-mail ochronadanych@bemowskie.pl lub pisemnie pod adresem Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji imprezy oraz przez czas niezbędny na dokonanie rozliczeń finansowych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora oraz 
organom władzy publicznej w ramach powszechnie obowiązującego prawa. 
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy wynajmu powierzchni wystawowej. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
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