
XII SIEDLECKI JARMARK ŚW. STANISŁAWA 
SIEDLCE 10-11 MAJA 2019 

KARTA ZGŁOSZENIA 
TARGI KSIĄŻKI 

Dane Wystawcy do wystawienia faktury:         

Nazwa firmy: 

Adres: Poczta: 

Telefon: Fax: E-mail: 

Numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren XII Jarmarku św. Stanisława: 
 
 

NIP:           Branża: 

Upoważniamy Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach do wystawienia faktury bez naszego 
podpisu. 
                                                     .........................................................                                                                                                                    
                                                                                                 Podpis / pieczęć 
 

Rodzaj stoiska wystawienniczego – opłata za 2 dni użytkowania           
 Wielkość stoiska wystawienniczego  kwota zaznacz 

Podstawowe stoisko wystawiennicze o szerokości – 3m x 2,5m gł. 50 zł z VAT  
Stoisko wystawiennicze o szerokości - 1m x 2,5 m gł.  20 zł z VAT  

Stoisko wystawiennicze o szerokości – 2m x 2,5 m gł. 40 zł z VAT  

Stoisko wystawiennicze łączone, o szerokości powyżej - 3m 

wielokrotność 
opłaty 

podstawowej 50 
zł z VAT 

pomniejszonej o 
rabat 10 % 

 
 

wymiary stoiska: 
 
 

Przyłącze energii elektrycznej (niezbędne jest posiadanie własnych przedłużaczy)           
Udostępnienie przyłącza prądu elektrycznego (1-faza): 50 zł + 23% VAT                        
 

Opłata za uczestnictwo Netto Brutto 
Stoisko wystawiennicze -  

Rabat 10% (tylko dla stoisk łączonych, o  szerokości powyżej 3m)  -  
Przyłącze prądu elektrycznego   

Razem   
Opłatę za udział w Jarmarku należy uiścić w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. 

na konto ING Bank Śląski S.A. 52 1050 1953 1000 0023 4842 3167 
z dopiskiem: XII Siedlecki Jarmark Św. Stanisława (oraz nazwą firmy/nazwiskiem wystawcy) 

 
O sposobie rozmieszczenia stoisk decyduje Organizator. Przydział stoisk przez 

Organizatora jest ostateczny i nie podlega negocjacji 
 
 
 
 
 
 
............................     .............................     .............................................................. 
Miejscowość                         Data                                       Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 
Zgłoszenie prosimy kierować do dnia 25 kwietnia 2019 r. na adres:  
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08 – 110 Siedlce  
lub pocztą elektroniczną na adres: jarmark@mok.siedlce.pl   
Kontakt telefoniczny: 25 794 31 07; kom. 602 377 388 
 



W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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, dalej: RODO) 
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Siedlcach. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach            
z siedzibą przy ul. Pułaskiego 6, Siedlce  (tel. 25 794 31 01;  adres e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl). 
2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

• Prowadzenia działalności statutowej Ośrodka; 
• Sprawnej realizacji XII Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława; 
• Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 
ust1 lit f) -RODO) w tym do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (zarówno 
Administratora jak i podmiotu, których dane dotyczą); 
• za zgodą podmiotu danych - (art. 6 ust. 1 lit. a) - RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

• podmioty świadczące usługi związane z udziałem w Jarmarku 
• inne podmioty w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa (np. firmy ubezpieczeniowe, hotele i inne). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 
Administratora  w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji, przepisów podatkowych, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa. Oznacza to, że dane 
osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej 
danej sprawy. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych za zgodą, dane te będą 
przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie. 
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do:  

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator danych; 
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana 
zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu 
archiwizacji; 
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,              
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych  posiada 
uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 



prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji XII Siedleckiego Jarmarku      
św. Stanisława. 
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
  
Zgoda na przetwarzanie danych: 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji XII Siedleckiego 
Jarmarku św. Stanisława. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a                              
z przysługującymi mi prawami.  
 
 

 
 
(data i podpis uczestnika) 

 


