
            
 

Formularz zgłoszeniowy 

do udziału w 

Poznański Jarmark Bożonarodzeniowy  

04.12.2022 r. 
Poznań  

(Międzynarodowe Targi Poznańskie)  
(województwo wielkopolskie) 

Dane producenta: 

Nazwa producenta (firma): 

Adres: 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

NIP: 

 

Oferta produktowa na wydarzenie: 

 Produkt: Ważny certyfikat w ramach 

krajowych i unijnych systemów 

jakości lub oznaczenie wskazane w 

Warunkach udziału: 

1.   

2.   

3.   

4.   

Czy na wydarzeniu będzie prowadzona sprzedaż ww. 

produktów? 

TAK/NIE1 

Dane pracownika/ów producenta zgłoszonego/ych do udziału w wydarzeniu: 

Imię i nazwisko: 
Telefon: 
e-mail: 

 

Dane osoby do kontaktu w kwestiach organizacyjnych: 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



            
Imię i nazwisko: 
Telefon: 
E-mail: 

 

Dostęp do prądu (TAK/NIE )   

Oświadczenia, zobowiązania:  
Oświadczam, że: 

1. Spełniam wszystkie warunki do udziału w wydarzeniu.  

2. Zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu realizacji wydarzenia. 

3. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe 

z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych przez osoby zgłoszone przeze mnie do udziału w wydarzeniu.   

4. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz działania 

i zaniechania własne oraz osób zgłoszonych przeze mnie do udziału w wydarzeniu. 

5. Ponoszę pełną odpowiedzialność za jakość produktów wydawanych jako porcje 

degustacyjne oraz sprzedawanych podczas wydarzenia. 

6. Wszystkie osoby, których dane osobowe przekazuję w niniejszym formularzu 

zapoznały się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez KOWR ich danych 

osobowych zawartymi w informacji opublikowanej na stronie: 

https://www.kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/wydarzenia-promocyjne  

7. Wobec osób, których dane pośrednio lub bezpośrednio pozyskałem i przekazuję 

w niniejszym formularzu spełniłem/spełniłam obowiązki informacyjne, o których 

mowa w art. 13 i/lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako 

„RODO”2. 

8. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania do KOWR wszelkich zmian danych 

zawartych w niniejszym formularzu.  

9. Zobowiązuję się do przestrzegania panujących zasad sanitarno-epidemiologicznych 

podczas trwania wydarzenia, oraz stosowania się do zaleceń wymaganych przez  

organizatora.  

Wytyczne dot. uczestnictwa: 
1. Jednego dnia w wydarzeniu uczestniczyć może 4 wystawców (1 domek dla 2 

wystawców) 
2. Organizator skontaktuje się tylko z osobami które zakwalifikują się do udziału  

w wydarzenia, o udziale w wydarzeniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  

3. Wystawca może uczestniczyć tylko w jednym dniu wydarzenia podczas weekendu. 

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 4 na dany dzień, organizator zastrzega 

sobie prawo zaproponowaniu udziału w wydarzeniu wystawcy uczestniczącemu już 

w innym dniu danego weekend.   

4. Organizator w przypadku braku miejsc w danym dniu zastrzega sobie możliwość 

kontaktu z wystawcą w celu ustalenia udziału w innym terminie.   

  

 

……………………………..                               ……………………………….                      ……………………………… 
Miejscowość, data                                                     pieczęć firmowa                                                  czytelny podpis 

  

    
 

                                                           
2 Dotyczy pracowników producenta lub innych osób reprezentujących go w wydarzeniu  

https://www.kowr.gov.pl/promocja/promocja-krajowa/wydarzenia-promocyjne


            
   
   Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz w 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 dalej 

jako RODO) (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1 ) wyrażam zgodę na: 

nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie, 

rozpowszechnianie i zwielokrotnianie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. 

Karolkowej 30, mojego wizerunku utrwalonego w dn. 04.12.2022 r. podczas 

Poznańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego Krajowemu Ośrodkowi 

Wsparcia Rolnictwa zadań w zakresie  prowadzenia działań promocyjnych 

i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i 

żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów 

rolnych i żywnościowych, , o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 

10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z Dz.U. 

z.2020 r.poz. 481) poprzez publikację mojego wizerunku w dowolnej 

formie, za pośrednictwem dowolnego medium.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie przez KOWR lub osoby trzecie 
działające w jego imieniu zmian i modyfikacji mojego utrwalonego wizerunku 
polegającego wyłącznie na jego obróbce graficznej ( np. zmiana kadrowania) 

z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą w żaden sposób 

zniekształcać mojego wizerunku.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania przez KOWR moich danych osobowych (w tym wizerunku).  

 

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

Miejscowość, data                                             czytelny podpis  

Wypełnione i podpisane zgłoszenie proszę przesłać do dnia 30 listopada   2022 r. 

na adres e-mail:  promocja.poznan@kowr.gov.pl  
(temat wiadomości: „Poznański Jarmark Bożonarodzeniowy ”) 

mailto:promocja.poznan@kowr.gov.pl

