REGULAMIN Targów AgroEkoTurystycznych 07-08.07.2018 r. Augustów
Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie organizowane są w celu promocji żywności ekologicznej i
tradycyjnej, podlaskich kwater agroturystycznych oraz rękodzieła ludowego. Dodatkowo mają zachęcić
turystów do spędzania wolnego czasu w gospodarstwach agroturystycznych Polski północno-wschodniej.
Organizator:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (OT Białystok)
Burmistrz Miasta Augustów
Lokalizacja:
Augustów – Rynek Zygmunta Augusta
Dni i godziny otwarcia Targów:
07.07.2018 r. (sobota) godz. 12.00 – 20.00
08.07.2018 r. (niedziela) godz. 10.00 – 16.00
I. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie lub złożenie w OT KOWR Białystok wypełnionej
Karty zgłoszenia wystawcy do dnia 29 czerwca 2018 r.
2. Wystawca ma możliwość promocji i sprzedaży swoich wyrobów.
3. Organizator przydziela stoiska wg kolejności zgłoszeń. Dla każdego udostępnia plac do
zagospodarowania o wymiarach szer. do 4 m. Istnieje możliwość zamówienia większej powierzchni (od 4
do 8 m).
Wystawca może ustawić na stoisku namiot lub parasol (część stoisk będzie na powierzchni utwardzonej,
gdzie nie ma możliwości wbicia w grunt części mocujących).
Wystawca ponosi odpowiedzialność za organizację swego stoiska. Transport, przeładunek, zamontowanie i
demontaż eksponatów należą do obowiązków Wystawcy.
Przygotowanie stoisk wystawowych w dniu 07.07.2018 najpóźniej do godz. 11.00.
4. Opłata za standardowe stoisko 20 zł/dzień, za większą powierzchnię 40 zł/dzień, podłączanie prądu do
stoiska dodatkowa opłata 10 zł/dzień (przedłużacze do podłączania dostosowane do użytku zewnętrznego po
stronie wystawcy).
Opłata pobierana będzie bezpośrednio od wystawców podczas Targów przez pracowników Augustowskich
Placówek Kultury.
5. Zobowiązuje się Wystawcę do przestrzegania czasu trwania Targów:
07.07.2018 r. w godz. 12.00 - 20.00
08.07.2018 r. w godz.10.00 - 16.00
6. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku w tym za pozostawienie porządku po
zakończonych targach oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i ppoż. a także do dostosowania
się do Regulaminu uczestnictwa w Targach.
7. Wystawca oferujący produkty żywnościowe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnohigienicznych które obejmują:
 utrzymanie właściwej higieny personelu poprzez wyposażenie punktów sprzedaży artykułów
spożywczych w przenośne urządzenia do mycia rąk, sprzętu zaopatrzonego w mydło, papierowe
ręczniki, worki na śmieci;


osoby mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny posiadać ważne orzeczenie lekarskie do
celów sanitarno-epidemiologicznych;



powierzchnie blatów, wyposażenia stanowisk sprzedaży powinny
z gładkiego materiału nadającego się do łatwego czyszczenia i dezynfekcji;



środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby unikać ryzyka zanieczyszczenia;



należy zapewnić odpowiednie warunki dla utrzymania i monitorowania właściwych warunków
termicznych żywności łatwo psującej się;

być

wykonane



odpady zarówno stałe, jak i płynne powinny być składowane w przygotowanych
w tym celu zamkniętych pojemnikach
W przypadku prowadzenia działalności w ramach rolnego handlu detalicznego, w miejscu zbywania
żywności umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta: napis „rolniczy handel detaliczny”
dane obejmujące: imię, nazwisko i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres
miejsca prowadzenia produkcji tej żywności, weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego
handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.
8. Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia fachowej obsługi stoiska.
9. Organizatorzy nie zapewniają Wystawcom noclegów.
10. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia Karty
zgłoszenia wystawcy.
II. Odwołanie uczestnictwa:
1. W sytuacji zaistnienia osobistych okoliczności uniemożliwiających udział należy powiadomić
Organizatora o nieobecności do dnia 02.07.2018 r.
III. Reklama:
1. Umieszczenie reklamy poza stoiskiem jest możliwe po uzgodnieniu z Organizatorem.
IV. Ochrona danych osobowych
Oświadczenia
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

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 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. 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.

………………………………..
data i podpis Wystawcy

W związku z pozyskaniem danych osobowych informujemy, że:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania 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
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na ww. adres siedziby KOWR.
Burmistrz Miasta Augustowa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@urząd.augustow.pl lub telefonicznie pod nr 511 181 730.
Organizator Targów przetwarzać będzie dane osobowe w celach związanych z organizacją i udziałem w
Targach AgroEkoTurystycznych - Polska Smakuje w Augustowie w dn. 7-8.07.2018 r.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyżej wyrażonej zgody/zgód na ich przetwarzanie, co
stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu 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 osobowy ch 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.
W każdej chwili przysługuje 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 dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do
podanych danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
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.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu
Organizatora (podmioty przetwarzające), np. podmioty uczestniczące w organizacji ww. Targów,
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.
Zgodnie z RODO, przysługuje:
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;
Skorzystanie z któregokolwiek z tych uprawnień należy zgłosić do właściwego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, wskazanym w pkt 2 i 3 lub na właściwy adres administratora wskazany w pkt 1.
Istnieje prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie
danych osobowych.

10.
11.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do osiągnięcia celu/celów
określonych w treści zgody/zgód na przetwarzanie tych danych.
W oparciu o dane osobowe Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania. Organizator nie przewiduje przekazywania 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

V. Postanowienia końcowe:
1. Z chwilą złożenia i podpisania Karty zgłoszenia wystawcy następuje przyjęcie
i przestrzeganie warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie bez podania
przyczyny.
3. Szczegółowe informacje w sprawach organizacyjnych można uzyskać: OT KOWR
Białystok ul. Kombatantów 4 - tel. 85 66 43 165 lub 85 66 43 150

