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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

8 FESTIWAL RÓŻ, ŁASK, 03.07.2022 

 
Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do dnia 24.06.2022 r. w wybrany 
sposób:  
 

1. osobiście do Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, 
pok. 37, II piętro;  

2. e-mail: a.mozdzanowska@lask.pl, tel. 043 676 83 37 (zeskanowany formularz wraz  
z własnoręcznym podpisem);  

 

W dniu imprezy możliwe są kontrole. Prosimy o posiadanie przy sobie niezbędnych 
dokumentów świadczących o państwa działalności gospodarczej. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w 8 Festiwalu Róż w Łasku i akceptuję go w całości. 
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym do 8 Festiwalu Róż są aktualne i zgodne ze stanem 
prawnym i faktycznym na dzień złożenia formularza.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym do 
8 Festiwalu Róż.   
 

Zgłoszenie zostaje przyjęte po telefonicznej/mailowej akceptacji przez Organizatora. 
 

 
 
……………………………………………………                                                            ………..….…..……………………………… 
            Miejscowość, data                                                                                      Podpis zgłaszającego  

 
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Kiermaszu Świątecznym 

 
Pełna nazwa uczestnika/firmy   

  

  

 

Adres  
 

  

Tel. kontaktowy, email    

Rodzaj asortymentu/oferta    

 

Wymiary stoiska (w mb)    

Sposób prowadzenia sprzedaży   
(namiot, stół) 

  

Dostęp do prądu we własnym 
zakresie  

 



Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;   

tel. (43) 676-83-00;  faks (43) 676-83-88;  e-mail: um@lask.pl;  www.lask.pl;  www.bip.lask.pl 
 

 

 
Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 
informujemy, że: 

Administratorem Danych jest: Urząd Miejski w Łasku (dalej: Administrator) ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, kontakt: 

1. na adres poczty elektronicznej: um@lask.pl, 
2. telefonicznie: +48 43 676 83 00, 

3. pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej 

Inspektor Ochrony Danych 
W Urzędzie Miejskim w Łasku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lask.pl  

Cele przetwarzania, podstawa 

prawna przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych kategorii 

danych 

Dane będą przetwarzane przez Administratora, w celu organizacji Festiwalu Róż 

Podstawą przetwarzania jest art. 

1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – realizacja obowiązku prawnego, 

2) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania kiermaszu, zaś po tym czasie będą 

archiwizowane przez okres 25 lat. 

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 

administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w  

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 


