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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU  

 „V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego”  

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….…………………………………………..… 

2. Nazwa podmiotu: ……………………………………………………………………………….…..…. 

3. Dokładny adres: ……………………………………………………………………………………..… 

a) telefon: ……………………………………………………………………………………….…..… 

b) adres e-mail: ……………………………………………………………………………………..… 

c) adres strony www lub facebook: …………………………………………………………………... 

4.  Zwięzły opis wytwarzanych produktów/artykułów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Miejsce na inne, istotne/wyróżniające Państwa produkty  informacje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Oświadczenia:   
a) Wyrażam zgodę na bezpłatne umieszczenie powyższych danych, a także mojego wizerunku i 

głosu w materiałach informacyjno-promocyjnych przygotowanych na potrzeby realizacji 
operacji pt. „V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego”, w szczególności 
na stronie internetowej Organizatora i Partnera, biuletynie powiatu świdwińskiego 
„Panorama”.   

b) Wyrażam zgodę na skrócenie wyżej wymienionych informacji lub zamieszczenie wybranych 
informacji przez Organizatora. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora projektu powyższych danych w celach 
związanych z realizacją  operacji. 

d) Zapoznałam się/zapoznałem się z Warunkami udziału w Jarmarku Zdrowej Żywności i 
Rękodzieła – 11 września 2021 roku w Lekowie i akceptuję je. 

 
 
 

…………………………………………………..                                               …………………………………………………… 
                   miejscowość, data                                                                                         podpis 
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WARUNKI UDZIAŁU  

w V Powiatowym Jarmarku Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego 

Lekowo, 11 września 2021 roku  

 

1. V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego  jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

2. Organizatorem Jarmarku jest Powiat Świdwiński z siedzibą w Świdwinie (78-300) przy ul. Mieszka I 16, 

zwany dalej „Organizatorem” wraz z Gminą Świdwin z siedzibą w Świdwinie (78-300) przy Placu 

Konstytucji 3 Maja 1, zwaną dalej „Partnerem”.  

3. Celem głównym operacji jest promocja regionalnych producentów żywnościowych, wytwórców 

produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów oraz propagowanie trendu naturalnej żywności  i 

popularyzowanie informacji o jej wytwórcach w regionie, a przez to promowanie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, podczas V Powiatowego Jarmarku Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego 

organizowanego 11 września 2021 roku w Lekowie. 

       Realizacji celu głównego będą służyły cele szczegółowe: 
a) zgromadzenia, w tym samym miejscu i czasie, (tj. na boisku sportowym w Lekowie, 11 września 2021 

roku) jak największej liczby producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych 

twórców i artystów – min. 10 podmiotów oraz innych podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu 

zajmujących się zarówno pozyskiwaniem funduszy na rozwój działalności jak i na inwestycje związane z 

zagospodarowaniem przestrzennym, w tym na inwestycje budowlane.  

b) propagowanie trendu naturalnej żywności i popularyzowanie informacji o jej wytwórcach w regionie. 

4. Wszelkie informacje na temat Jarmarku dostępne są w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w 

Świdwinie, ul. Mieszka I 16, pokój 30 i 31. 

5. Organizator przewiduje organizację minimum 10 stoisk wystawienniczych dla Wystawców.  

6. Wystawcami mogą zostać regionalni producenci żywności, wytwórcy produktów lokalnych, lokalni 

twórcy i artyści, którzy dostarczą Organizatorowi wypełnione i podpisane Zgłoszenie udziału. 

7. Organizator udostępnia Wystawcom wyodrębnione miejsce w namiocie jarmarkowym (wspólny dla 

wszystkich wystawców namiot o wymiarach 5 m x 10 m) wyposażone w stół i ławkę. 

8. Organizator nie zapewnia żadnego dodatkowego wyposażenia stoiska.  

9. Wystawcom, którzy są zobowiązani do umieszczenia towarów w ladach chłodniczych zapewniony 

zostanie dostęp do źródła prądu. Organizator nie zapewnia przewodów elektrycznych.  

10. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania warunków sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

11. Wystawcy są zobowiązani do przygotowania stoisk do godz. 13.30.  

12. Wystawcy są zobowiązani do zatowarowania stoiska, obsługi i pilnowania porządku na stoisku w godz. 

od 14.00 do 19.00 dnia 11 września 2021 roku.  

13. Przesłanie Zgłoszenia udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w operacji pt. „V 

Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego”. 

 
 
 
 
 

 

 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
Klauzula informacyjna RODO 

 
1. Realizatorem operacji  pt. „V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego” jest Powiat 

Świdwiński.  
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Starostwo Powiatowe w Świdwinie reprezentowane przez Starostę Świdwińskiego, 
ul. Mieszka I 16, 
78-300 Świdwin 
tel.: 94 3650302, e-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl, 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Annę Kocur-Zychowicz, 
z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: abi@powiatswidwinski.pl 
lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Zgłoszeniu udziału oraz Pani/Pana w izerunek i głos będą 
przetwarzane w celu: 
- przygotowania stoiska jarmarkowego,  
- przekazania komunikatów promocyjnych, dotyczących realizacji Jarmarku, 
- kontaktu w sprawie kolejnych przedsięwzięć mających na celu promocję producentów żywności, wytwórców 
produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów 
- archiwizacji dokumentów. 
- Dane osobowe, w zakresie imię i nazwisko, wizerunek, mogą zostać również umieszczone na stronie 
internetowej powiatswidwinski.pl, lgd-swidwin.org.pl, swidwin.gmina.pl 
- Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.  
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia 
obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego 
oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań Instytucji Pośredniczącej, 
dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wynikających z innego przepisu prawa, w 
tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 
z późn. zm.), o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do 
spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.  

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie zadań wynikających z 
art. 9 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym przez Administratora do ich 
otrzymania i przetwarzania, tj. podmiotom realizującym poszczególne czynności w ramach operacji  pn. „V 
Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego”. 

7. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: 
1.    podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni 
administratorzy), 
2.    podmioty, którym Urząd powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty 
przetwarzające). 
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych): 
- dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie 

mailto:starostwo@powiatswidwinski.pl
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następuje, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO, 
- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Starostwo Powiatowe w Świdwinie nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana 
określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 
- wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
- wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może 
być brak możliwości udziału w V Powiatowym Jarmarku Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego.  
 

 


