
KARTA ZGŁOSZENIA NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
ORGANIZOWANY W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
W TERMINIE OD 09 DO 18 GRUDNIA 2022 R.

Organizator Jarmarku – Miasto Rawa Mazowiecka.
Zgłoszenia są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres: dorota.mecina  @  miastorawa  .pl  ,
tel.: +48 46-814-47-11 wew. 106, kom. 604 992 959
Przesłanie Karty Zgłoszenia nie jest wiążące z uczestnictwem w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022, 
a stanowi jedynie o chęci wzięcia udziału.

ZGŁASZAJĄCY:
........................................................................................................................................

Adres : ul........................................................... kod: ............ miejscowość: .....................................
NIP: ............................................... REGON:...........................WWW:........................................................
Tel.: .................................................Faks: .............................. E-mail: .........................................................

Adres do korespondencji:...............................................................................................................……...
Osoba reprezentująca :................................................................ tel. kom: .......................…...

REZERWACJA STOISKA – DOMKU
Rezerwacja drewnianego zamykanego domku o wym.: 2,83m x 1,96m = 5,55m2, szt. ...

Rezerwacja miejsca pod własne stoisko szerokość : ....... głębokość : ....... =...... m2, szt. ...
(liczba lokalizacji pod własne stoisko handlowe jest ograniczona i wymaga uzgodnienia z Organizatorem, 
prosimy o przesłanie w załączniku zdjęć stoiska).

Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną :
A) zasilanie jednofazowe (230V) do 1,0 kW ..……….
B) inne wymagania: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dokładny opis produktów /asortymentu: rodzaj, produkcja własna lub kraj pochodzenia produktu 
(mile widziana dokumentacja fotograficzna):
................................................................................................................................. ......
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Podstawa do weryfikacji:
1. Zgłoszenia są przyjmowane do 14.11.2022 r.
2. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę 
dostępności powierzchni wystawienniczej – decyduje rodzaj asortymentu zgodnego z charakterem i celem
Jarmarku.
3. Wysokość opłaty za udział w jarmarku zostanie podana po zapoznaniu się Organizatora z ofertą 
wystawienniczo handlową opisaną w Karcie Zgłoszenia.

WAŻNE INFORMACJE DLA WYSTAWCY !
1. Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie, podpisać i wysłać e-mail’em: 
dorota.mecina@miastorawa.pl,  osobiście do biura podawczego, lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa
Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka do dnia 14.11.2022 r. z dopiskiem na 
kopercie: Jarmark Bożonarodzeniowy Rawa Mazowiecka od 09.12.2022 r. - 18.12.2022 r.
2. Na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia, Organizator dokona weryfikacji asortymentu i zadecyduje 
o dopuszczeniu lub nie do sprzedaży w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022. 
3. Po podjęciu decyzji o dopuszczeniu Organizator przesyła pocztą elektroniczną - Potwierdzenie 
Rezerwacji oraz dokumenty : „Zgłoszenie Udziału – Umowa”, „Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego 
2022”. 
4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Organizatorem o uczestnictwo 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 w Rawie Mazowieckiej. Po otrzymaniu płatności od Zgłaszającego 
Organizator potwierdza udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022 w Rawie Mazowieckiej, 
a Zgłaszający zostaje uczestnikiem Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
5. Karty Zgłoszenia nie podpisane lub nie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

mailto:dorota.mecina@miastorawa.pl
mailto:dorota.mecina@miastorawa.pl
mailto:dorota.mecina@miastorawa.pl
mailto:dorota.mecina@miastorawa.pl
mailto:dorota.mecina@miastorawa.pl


Oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 
i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu kwalifikacyjnego w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022.

..........................................................................
/data i podpis/

Oświadczam, że posiadam aktualne badania, zezwolenia, certyfikaty, wpisy, itd., niezbędne
do prowadzenia swojej działalności, zgodnie z wymaganiami PIH, US, PIP, SANEPIDU,
BHP, P.POŻ. Itp.

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

/data i podpis/

Zgoda na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych

Ja niżej podpisany: …………………………………………………………………..……………………………………….
                                                                         Imię nazwisko

wyrażam zgodę, na umieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy firmy, 
oraz wizerunku na potrzeby publikowania materiałów promocyjnych wydawanych przez Organizatorów i 
Współorganizatorów Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022 w mediach elektronicznych Miasta Rawa 
Mazowiecka.

.......................................................................…
/data i podpis/

Klauzula informacyjna

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o 
sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że:

1 Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Miasto  Rawa  Mazowiecka   reprezentowane  przez
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  z siedzibą Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5; 
96-200 Rawa Mazowiecka.

2 Z administratorem  danych  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email  um@rawamazowiecka.pl  lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

3 Administrator  -  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres siedziby
administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 46 8142180.pisemnie na adres
siedziby administratora.



4 Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa tj;
a) rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
b) ustawy o ochronie danych osobowych,
2) zawartych umów,
3) udzielonej przez Panią/Pana zgody.

5 Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  Administratora  w  celu/celach:
1) realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na uczestnictwo w Jarmarku Bożonarodzeniowym
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6 W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 5, odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy 
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, min. 
służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) i agencja ochrony, Policja.
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Rawa Mazowiecka 
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz,

7 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt. 5, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy wewnętrzne i powszechnie obowiązującego
prawa. (min. Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazów akt).

9 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Pana
następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     10. W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby  na  
przetwarzanie danych  osobowych  (art.  6  ust.  1  lit  a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

     11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której  dane  
dotyczą, podan ie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania  
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

     13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


