
 
XVIII SZYDŁOWIECKI  KIERMASZ  WIELKANOCNY 

5 KWIETNIA  2020R. 
RYNEK WIELKI W SZYDŁOWCU  

 
 

 
 

Dane wystawcy:   ………………………………………………………………………………………………...  

Adres:....................................................................................................................................................................... 

Województwo: ................................................................. 

Telefon  .............................................................................. 

e-mail ……………………………………………………. 

 
 
 

Dziedzina twórczości: 
 

…………………………………………………………………………  

Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 31 marca 2020r.  na adres:  
Urząd Miejski w Szydłowcu  
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
lub  faxem 48/ 617 05-10  
e-mailem: magdalena.kopycka@szydlowiec.pl 
 

Informacji udziela Wydział Informacji i Promocji: 
tel. (48) 617-86-65 
 

 

 
     ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                             

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: 

 Imię i nazwisko * 
 Wiek * 
 Miejsce zamieszkania * 
 Dane wizerunkowe * 
 Inne ……………………………….. * 

 

przez  Administratora Danych: Urząd Miejski w Szydłowcu z siedzibą Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  w celu udziału   
w XVIII Szydłowieckim Kiermaszu Wielkanocnym, a także promocji działalności administratora w przestrzeni publicznej, 
poprzez zamieszczanie moich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych w gablotach, na tablicach znajdujących się 
na terenie Gminy Szydłowiec, a także na stronie internetowej Administratora oraz stronie FB. Zostałem/-am 
poinformowany, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne 
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 
Zostałem/-am poinformowany, że moje dane osobowe zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery 
w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Zostałem poinformowany,  
że odbiorcami moich danych osobowych będą  media oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. Wiem, że moje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Wiem,  
że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału  w XVIII Szydłowieckim Kiermaszu Wielkanocnym,  
wiem, że podstawą przetwarzania danych  jest moja zgoda. Zostałem poinformowany o możliwości odwołania zgody  
w dowolnym momencie. Zostałem poinformowany o tym, że mam prawo żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

 ………….……...…………………                                                                                   
Data, podpis zgłaszającego 
 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod 
adresem: iod@szydlowiec.pl 
 
 
 


