Załącznik do zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Załącznik nr 2
do Regulaminu rezerwacji stoisk
na Gaworzycki Jarmark Kupiecki
produktów tradycyjnych i regionalnych
Klauzula informacyjna dla wystawców biorących udział w Gaworzyckim Jarmarku kupieckim
produktów tradycyjnych i regionalnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy w Gaworzycach, z siedzibą przy ul.
Dworcowej 95, 59-180 Gaworzyce.
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl
3) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji Jarmarku Kupieckiego Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym. A w przypadku gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twojego wizerunku
podstawą przetwarzanie będzie art. 6 ust. lit. a) RODO.
4) Odbiorcą Twoich danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
Jarmarku
Kupieckiego oraz przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentów.
6) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: dostępu do treści swoich
danych
oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, prawo
wniesienia sprzeciwu.
7) W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO1, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci
prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia
2016 r.
9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu rezerwacji stoiska i udziału w
Jarmarku
Kupieckim.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu promocji Jarmarku Kupieckiego
poprzez umieszczenie go na:
·Stronie internetowej Gminy Gaworzyce

Tak

Nie

·Mediach społecznościowych (Facebooku)

Tak

Nie

Data i podpis……………………………………………………………………….

