
 

 

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 
BOŻONARODZENIOWY 

4 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 
Organizator: Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy 
Miejsce Kiermaszu: parking przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1. Praskiego Pułku 33 
Kontakt: tel. 22 100 58 59, e-mail: program.pogodna@domkulturywesola.net  
  
 
ORGANIZACJA STOISK, WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem zostania wystawcą podczas Kiermaszu jest: 
a) wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres: program.pogodna@domkulturywesola.net 

do dnia 15 listopada 2021 r. (ilość miejsc ograniczona, o doborze stoisk decyduje Organizator) 
b) otrzymanie telefonicznej lub elektronicznej informacji o zgodzie na udział w wydarzeniu. 

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, prosimy jednak o podarowanie przedmiotów, które będą 
wykorzystane do losowania podarków świątecznych dla uczestników Kiermaszu.  

3. W kiermaszu mogą brać udział tylko osoby lub firmy oferujące artystyczne wyroby rękodzielnicze, twórcy 
ludowi, lokalni producenci żywności, restauratorzy oraz food trucki. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny. 
5. Organizator zapewni wystawcom oświetlone miejsce o wymiarze ok. 1,5x3 m. ze stołem i ławką, bez 

prądu. Dopuszcza się inne formy eksponowania przedmiotów, należy jednak wcześniej omówić tą kwestię 
z Organizatorem. 

6. Uczestnicy Kiermaszu zorganizują swoje stanowiska w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 
7. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według niego jest niezgodny 

z charakterem wydarzenia. 
8. W przypadku nie stosowania się wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować 

o jego wykluczeniu z Kiermaszu. 
 
UBEZPIECZENIA I OPŁATY DOT. TRANSAKCJI 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po 
i w trakcie trwania wydarzenia. 

2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami 
losowymi. 

3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku, ponoszą 
strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. 

 

 
 
 
 

mailto:program.pogodna@domkulturywesola.net


ZGŁOSZENIE WYSTAWCY 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Dane firmy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj rękodzieła …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon ………………………………. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………...* 

* Dane kontaktowe zbierane tylko i wyłącznie w celu kontaktu z wystawcą w sprawach związanych z  

uczestnictwem w Kiermaszu i późniejszych tego typu wydarzeniach. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem wydarzenia. 

 

        …………………………………… 
        Podpis wystawcy 

 

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku 

1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zawartych  
w powyższym zgłoszeniu przez Administratora Danych Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21 w celu zgodnego z prawem uczestniczenia  
w Świątecznym Kiermaszu Bożonarodzeniowym. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich 
poprawiania. 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody** na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie 
indywidualnego mojego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej Ośrodka 
Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net), stronach promujących 
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.facebook.com/okwesola, 
www.instagram.com/ok_wesola), Informatorach, Biuletynach, ulotkach Ośrodka, stronach 
internetowych, Wydawnictwach, Biuletynach Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz w 
mediach: prasie, radiu, telewizji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 20216 poz. 1062) oraz RODO 

** Niepotrzebne skreślić 

 
Organizator informuje, że wydarzenie będzie rejestrowane, jednakże w sytuacji braku zgody na 
wykorzystywanie indywidualnego wizerunku wystawcy, publikowane  na wyżej szczegółowo 
wymienionych stronach, będą wyłącznie te zdjęcia i filmy, które nie wymagają zgody na gruncie prawa 
autorskiego i RODO, tzn. takie gdzie nie ma możliwości na jednoznaczną identyfikację poszczególnych osób. 

Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka Kultury  

w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, organizacji i promocji wydarzenia na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, oraz realizacji umowy jakim jest udział w 

kiermaszu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 

http://www.domkulturywesola.net/
http://www.facebook.com/okwesola


27 kwietnia 2016 r, oraz art. 6 lit b związanych z realizacją zapisów ustaleń tego regulaminu pomiędzy 

Organizatorem Kiermaszu. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych  na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tzn. trzy lata 

od wydarzenia, do czasu przedawnienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a 

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany , w tym również w formie 

profilowania. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

9. Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów. 

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

Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
Zapoznałem się z zapisami regulaminu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..                                                                               ……………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                                                                     Podpis wystawcy 

 

 

 


