Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego

1. Organizatorem Jarmarku jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy
ul. 3 Maja 50.
2. Data: 15 grudnia 2019.
3. Czas trwania Jarmarku - godzina rozpoczęcia:15:00. Wystawcy mogą się rozstawiać od godz.
13.00 i mogą zacząć składać stanowisko po oficjalnym zakończeniu Spotkania z Mikołajem.
4. Organizator nie pobiera opłat za udział w Jarmarku.
5. Organizator nie dostarcza energii elektrycznej.
6. Wystawcy sami zapewniają sobie wyposażenie według własnych potrzeb (stoły, krzesła,
namioty, przedłużacze, itp.) i we własnym zakresie aranżują stanowiska.
7. Zgłoszenia

można

dokonać

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres

e-mail:

media@mdkostrowmaz.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora, wypełniając kartę
zgłoszeniową (w załączniku).
8. Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za prezentowane produkty.
9. Na czas Jarmarku Organizator wyznacza obszar (część sali), który dany Wystawca może
zagospodarować.
10. Organizator w dniu Jarmarku udostępni salę Wystawcom od godziny 13:00 w celu rozstawienia
stanowisk ekspozycyjnych i handlowych. O lokalizacji danego stanowiska decyduje
Organizator.
11. Stoiska zostaną zlokalizowane na Sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego
10 , 07-300 Ostrów Mazowiecka – na twardym podłożu bez możliwości wbicia w nie mocowań
do namiotów itp. Prosimy o przygotowanie podkładek pod nogi stołów w celu nie zarysowania
podłogi na sali.
12. Po zakończeniu Jarmarku Wystawcy zobowiązują się do posprzątania swoich obszarów
ekspozycji.
13. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Zgłoszenie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Data i podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 50, 07-300 Ostrów Mazowiecka
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: kontakt@biodo24.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora
(np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i
prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być
częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Miejski Dom Kultury w
Ostrowi Mazowieckiej
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane
osobowe.

Data i podpis

