
KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 
 
 

Wrocławskie Święto Rzemiosła 
Wrocław 2021 

ORGANIZATOR: 
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego 

 
informacja tel. 71 777 75 46, 71 777 93 59. 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: 
e-mail: brg@um.wroc.pl 
 
Przesłanie karty nie zobowiązuje do uczestnictwa we Wrocławskim 
Święcie Rzemiosła, a jedynie stanowi o chęci udziału 

 

I. Dane Firmy (możliwe tylko firmy rzemieślnicze): 

Nazwa firmy  

Adres (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)   

Numer telefonu   

Adres e-mail   

Strona www (jeśli istnieje)  

Imię i nazwisko osób upoważnionych do reprezentacji  

NIP, KRS   

 

 

II. Forma udziału: 

Wybór * 

(x) 

 

Dostępne możliwości 

 

Lokalizacja 

 
Stoisko na Jarmarku Rzemieślniczym 

(sprzedaż produktów) 

Plac przy Katedrze Św. Marii Magdaleny; 

skrzyżowanie ulic Szewskiej, Wita Stwosza, 

Łaciarskiej 

*można zaznaczyć obie formy 

 
III. Opis oferty i określenie preferencji  

Prosimy o dokładne opisanie produktów / asortymentu, planowanego do sprzedaży podczas Jarmarku: (rodzaj, metoda wytwarzania. 
Można załączyć zdjęcia lub linki do zdjęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Określenie preferencji dotyczących stoiska * : 

cały namiot o wymiarach 3x3 m, połowa namiotu o wymiarach 3x3 m (niepotrzebne skreślić) 

*podczas Jarmarku dostępne będą dwa rodzaje miejsc: indywidualne w namiocie 3x3 m i współdzielone w połowie namiotu 3x3 m.    
 Określenie preferencji nie oznacza przydzielenia takiego stoiska, a stanowi jedynie informację dla organizatora. 
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Na podstawie Karty Zgłoszenia BRG dokonuje weryfikacji asortymentu dopuszczając lub nie do udziału we Wrocławskim Święcie Rzemiosła. 
Organizator skontaktuje się z wybranymi spośród zgłoszeń Firmami w celu potwierdzenia formy udziału oraz dopełnienia formalności.  
Dopiero po podpisaniu stosownej umowy oraz regulaminu wydarzenia Organizator ostatecznie potwierdza udział Zgłaszanej Firmy we 
Wrocławskim Święcie Rzemiosła 2021.  
  

 
Proszę o przesłanie podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA  drogą mailową na adres: brg@um.wroc.pl 

 
 
   ……………………………………                                                 …….………………………………………………... 
              data zgłoszenia                                                                                       podpis zgłaszającego 
 

 

Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w Jarmarku. Prosimy czekać na 
potwierdzenie Organizatora. 
 
 
 
 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław, należy zaznaczyć krzyżykiem „x” 
poniżej wskazane pole. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez 
Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w związku z organizacją Wrocławskiego Święta Rzemiosła 2021 
przez Biuro Rozwoju Gospodarczego/Gminę Wrocław oraz współpracujące w tym zakresie instytucje i organizacje. 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie wypełnionym przeze mnie formularzu będą 
przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 
 
 
                 .....................................................................................      

                            (data, podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW 

 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych  

Administrator Danych 
Osobowych (ADO) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we 
Wrocławiu.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

 przez e-mail: brg@um.wroc.pl 
 telefonicznie: +48 71 777 71 74. 

Inspektor Ochrony Danych  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. 
Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z 
nim kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
 przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
 telefonicznie: +48 717 77 77 24. 

Cele przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działań związanych z 
organizacją Wrocławskiego Święta Rzemiosła realizowanych przez Biuro 
Rozwoju Gospodarczego/Gminę Wrocław oraz współpracujące instytucje i 
organizacje. 

Podstawa prawna 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody 
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Okres przechowywania 
Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia do 
czasu ewentualnego wycofania zgody. 

Odbiorcy Twoich danych 
osobowych 
 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług 
serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 

 prawo do wycofania zgody, 
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 prawo do żądania usunięcia Twoich danych  
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 prawo do przeniesienia Twoich danych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się  
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


