FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa firmy

Adres

Miejsce rejestracji
działalności
Zakres działalności
(w odniesieniu do wystawy)
Kilka słów o firmie lub
odnośnik do stron
internetowych z
informacjami o firmie lub
produktach przez nią
wytwarzanych. Jeśli firma
posiada referencje w zakresie
produktów , które znajdą się
na wystawie, proszę o
załączenie w postaci skan.
Zdjęcia 2,3 produktów, które
przedsiębiorca chciałby
zaprezentować na wystawie
Kontakt
Adres e-mail
Telefon
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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), dalej zwane” Rozporządzenie 2016/679”, oraz art. 81. ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych;
Oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w „Formularzu zgłoszeniowym”
w ramach organizacji przedsięwzięcia „LUDZIE Z ENERGIA, PRZEDMIOTY Z DUSZĄ”, - wystawy
orgaznizowanej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w ramach w ramach organizacji
przedsięwzięcia „LUDZIE Z ENERGIA, PRZEDMIOTY Z DUSZĄ” promującego Miasto Bełchatów oraz
udostępnienie go wraz z podaniem imienia i nazwiska: na oficjalnej stronie internetowej
www.belchatow.pl, www.invest.belchatow.pl, na oficjalnym koncie Miasta Bełchatowa na profilu
społecznościowym faccebook.pl, ponadto w wydawnictwach promujących wydarzenie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie
przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe.

Ponadto zostałem/am poinformowany o tym, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 2016/679:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres:
/umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul.
Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą
elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na
elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz
pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym, w celu realizacji przedsięwzięcia „LUDZIE Z ENERGIA, PRZEDMIOTY
Z DUSZĄ ” poprzez wypełnienie formularza dla firm, za pomocą którego organizator wystawy (UM
Bełchatów), będzie się ze mną kontaktował w celu dalszych ustaleń organizacyjnych oraz w celu
wytwarzania informacji promujących wydarzenie „LUDZIE Z ENERGIA, PRZEDMIOTY Z DZUSZĄ”.
(katalog wystawy, plakat itp.).
5. Podanie przeze mnie dane osobowe jest warunkiem przystąpienia do przedsięwzięcia “LUDZIE
Z ENERGIA, PRZEDMIOTY Z DUSZĄ”, gdzie podanie danych jest dobrowolne – jednakże ich niepodanie
uniemożliwia skorzystanie z udziału w przedsięwzięciu.
6. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych
mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Ponadto dane w zakresie wizerunku z
podaniem imienia i nazwiska mogą być udostępnione/opublikowane w materiałach promujących
wydarzenie „LUDZIE Z ENERGIA, PRZEDMIOTY Z DZUSZĄ”. (NP. katalog wystawy, informacje na stronie
internetowej www.belchatow.pl, www.invest.belchatow.pl, na oficjalnym koncie Miasta Bełchatowa
na profilu społecznościowym faccebook.pl). Przetwarzanie danych dotyczące wizerunku dotyczą
osób, które zostaną dopuszczone do udziału w przedsięwzięciu.
7. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak
również z odrębnych przepisów prawa lub do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) –
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia
2016/679) - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17
Rozporządzenia 2016/679),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia
2016/679),
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679) –
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21
Rozporządzenia 2016/679).
9. Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy
(czytelny podpis)

