
 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
i Burmistrz Miasta Augustów 

Karta zgłoszenia wystawcy 
Targi AgroEkoTurystyczne  -  Polska Smakuje w Augustowie w dniach 7-8.07.2018 r. 

  Imię i Nazwisko Wystawcy, dokładny adres, telefon , e-mail pieczątka firmy – jeśli posiada 
 
 
 

 

 

Oferta handlowa Wystawcy (proszę podać rodzaj certyfikatu jakości żywności – o ile wytwarzany produkt taki 

posiada)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezerwuję stoisko: 

Typ Wymiary Oplata za 1 dzień Opłata za 2 dni 

Typ I  Szerokość  do 4m 20 zł  40 zł  

Typ II Szerokość  4m – 8m 40 zł  80 zł  

Prąd Podłączenie prądu do stoiska - 

dodatkowo 

10 zł  20 zł  

 

Karty należy złożyć do dnia 29.06.2018 r. Opłata za stoisko pobierana będzie bezpośrednio od wystawców 
podczas targów przez pracowników Augustowskich Placówek Kultury. 

 
Oświadczenia  

1. Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu                                                                 

Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje                                                                                 
w Augustowie 7-8.07.2018 r. 

2. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym do celów 
związanych z organizacją i udziałem w ww. Targach AgroEkoTurystycznych  

-  Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-8.07.2018 r. Podanie moich 

danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale 
niezbędne do udziału w ww. Targach. 

3. Zapoznałem się z regulaminem i zgłaszam udział w konkursie 

„Najciekawsza prezentacja stoiska”, który zostanie przeprowadzony 
podczas Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w 
dn. 7-8.07.2018; 

4. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym i danych o 

prowadzonej przeze mnie działalności do celów związanych z udziałem w 

konkursie „Najciekawsza prezentacja stoiska” przeprowadzanego podczas 
Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-

8.07.2018 r. Podanie moich danych i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w ww. konkursie. 

5. Wyrażam zgodę  wykonywanie przez Organizatora zdjęć podczas targów i 
wykorzystanie w tym udostępnianie przez Organizatora mojego wizerunku 

i danych identyfikujących prowadzoną przeze mnie działalność w zakresie 
produkcji żywności ekologicznej i tradycyjnej/działalności 
agroturystycznej/ rękodzieła ludowego, w  dowolnej formie i bez 
ograniczeń czasowych, w celach związanych z promocją żywności 
ekologicznej i tradycyjnej, podlaskich kwater agroturystycznych oraz 
rękodzieła ludowego. 
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……………………………….. 

data i podpis Wystawcy 

 



 

           

 

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
Organizator Targów AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-8.07.2018 r.  czyli: 

1) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30, 
adres e-mail : kontkt@kowr.gov.pl, 

2) Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres 

e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl  
2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na ww. adres 
2. siedziby KOWR. 
3. Burmistrz Miasta Augustowa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: 
iodo@urząd.augustow.pl lub telefonicznie pod nr 511 181 730. 

4. Organizator Targów przetwarzać będzie Pani /Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i udziałem 
Pani/Pana w Targach AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-8.07.2018 r., w przypadku 
zgłoszenia do konkursu „Najciekawsza prezentacja stoiska” także do celów związanych z udziałem Pani/Pana w tym 

konkursie oraz w przypadku wyrażenia zgody w celach związanych z promocją żywności ekologicznej i 
tradycyjnej/podlaskich kwater agroturystycznych/rękodzieła ludowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody/zgód na ich przetwarzanie, co stanowi 
o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o 
której mowa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1) dalej jako RODO. 

6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody/zgód na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W 
przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w 
ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane 
osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane, przez okres 
przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 
w zakresie archiwizacji dokumentów tzn. przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego od momentu realizacji 
celu dla którego zostały pozyskane lub do czasu odwołania zgody/zgód na ich przetwarzanie z uwzględnieniem okresu 
przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi i w stosunku do niego. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów 
prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Organizatora 
(podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji ww. Targów  i konkursu, podmioty świadczące 
pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych 
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

9. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych,  
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z właściwym Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, wskazanym w pkt 2 i 3 lub na właściwy adres administratora wskazany w pkt 1. 
 
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  skargi na przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych. 
 

10. Podanie Pni/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do osiągnięcia celu/celów określonych 
w treści zgody/zgód na przetwarzanie tych danych.  

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Organizator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Organizator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych 
do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

….….…………………………………………… 

data, czytelny podpis Wystawcy 
 

 

 

Kartę zgłoszenia należy złożyć  bezpośrednio lub przesłać pocztą na adres: Oddział Terenowy KOWR w Białymstoku, 15-102 

Białystok, ul. Kombatantów 4.   Po zeskanowaniu  można też wysłać e-mailem: bialystok@kowr.gov.pl   

OT KOWR, Białystok tel. 85/664 31 150 lub 85/664 31 65 
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