
Twardogórski Jarmark Bożonarodzeniowy 
Organizator: Gmina Twardogóra, NIP 911-10-01-183, REGON 931934822,  
tel. 71 399 22 34, fax. 71 315 81 42, adres e-mail: promocja@twardogora.pl, we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Twardogórze, oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. 
Wł. St. Reymonta w Twardogórze. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Zgłaszający: (pełna nazwa firmy oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej/ nazwisko i imię*) 

………………………………………………………..……………….……………………...…………..………………………..………………….. 

..…………………...……………………………………..………………………………………………..………………………..…………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………...……………………….………………………… 

NIP…………………………… ,  telefon ……………….………….. adres e-mail ………………………….………………….…………… 

Preferowana forma kontaktu (ew. adres do korespondencji): ...………………………………………..………… 

……..…………………………………………..…………………………………………………….........................................……………………… 

Upoważniony przedstawiciel ..………………………..……………………………………………...…….…………………………………. 
     (Nazwisko i imię)                                          (nr tel. komórkowego) 

 

Oferowany asortyment (opis) …………………………………….……….…………………............…………………………….…………  

…………………………………………………………..…………………………..………..…………………………………………………..………… 

Udostępniana powierzchnia/obiekt:  

1) Własne stoisko o powierzchni (po obrysie) ………..…… m2 oraz krótki opis konstrukcji: 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………...  

2) Stoisko udostępnione przez Organizatora – wymagana powierzchnia …….……… m2 

(uwagi………………………………………………………………………………………………...……………………………………………) 

3) Zapotrzebowanie na energię elektryczną:      TAK / NIE * (podać moc w kilowatach) …………………………. 

Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z „Regulaminem uczestnictwa w III Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w Twardogórze” i akceptuję/-emy go w całości. Podpisujący niniejsze zgłoszenie 
oświadcza/-ją, że jest/są uprawniony/-eni do jego podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji 
wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadającego pełnomocnictwa. 

 
Podpisując zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie do realizacji procesu weryfikacji, w celach prowadzenia korespondencji, zawarcia umowy, wystawienia 
faktury VAT, wprowadzenia danych osobowych do bazy danych i ich wielokrotnego przetwarzania obecnie i w 
przyszłości przez Gminę Twardogóra oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim – w celach informacyjnych i 
promocyjno – handlowych na podstawie zawartych umów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 
Przyjmuję do wiadomości, że istnieje możliwość aktualizacji lub usunięcia danych osobowych. Dostęp do danych jest 
możliwy drogą e-mail na adres: iodo@twardogora.pl: TAK / NIE * 
 

    Pieczęć firmowa i podpis osób uprawnionych w zakresie praw 

                                                  i obowiązków majątkowych Zgłaszającego 

 

Data …………………………………       ………………………………….………………………………………………………………….. 

* właściwe zakreślić 
 

mailto:promocja@twardogora.pl

