
ŚWIĄTECZNY FESTIWAL DOBROCI

KIERMASZ RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO  

 8 grudnia 2019 r.

REGULAMIN
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem Kiermaszu Rękodzieła Artystycznego w ramach Świątecznego Festiwalu Dobroci jest

 Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Impreza odbywa się w siedzibie placówki przy ulicy

 Juliusza Słowackiego 17 w Bielsku-Białej.

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kiermaszu prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza 
zgłoszeniowego w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku.

3. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w kiermaszu wystawcy otrzymają drogą mailową do dnia 
29 listopada 2019 roku. Planujemy zaproszenie maksymalnie 20 wystawców. Ilość miejsc ograniczona.

4. Preferowane są stoiska ze świątecznymi przysmakami, domowymi przetworami i wypiekanym chlebem.

5. Każdemu wystawcy zapewniamy stoisko o powierzchni 2m2, stolik i dwa krzesła.

Aranżacja przez wystawcę własnego stanowiska powinna mieścić się w 2m2, jeżeli zostanie przekroczona należy
uiścić opłatę dodatkową za kolejne stanowisko. Materiały konieczne do ekspozycji swoich produktów należy
zapewnić sobie we własnym zakresie.

6. Przygotowanie stoisk przez wystawców będzie miało miejsce dnia 8 grudnia w godzinach 14.00 – 16.00, Festiwal
odbędzie się w godzinach 16.00-19.00.

7. Dom Kultury  im.  Wiktorii  Kubisz  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzedaż  prowadzoną przez  wystawców  
w  świetle  obowiązujących  przepisów,  obowiązki  podatkowe  spoczywają  na  wystawcach.  Dom  Kultury  
im. Wiktorii Kubisz nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane podczas Festiwalu produkty, nie odpowiada
za ich kradzież lub uszkodzenie przez osoby trzecie.

8. Dom Kultury im.  Wiktorii  Kubisz  w ramach udostępniania stoisk pobiera od wystawców opłatę na pokrycie
materiałów plastycznych  potrzebnych  do  realizacji  warsztatów artystycznych  odbywających  się  równolegle  
z Kiermaszem Rękodzieła Artystycznego.

9. Wpisowe w kwocie 35 zł do dnia 2.12.2019 należy wpłacić na konto Miejskiego Domu Kultury: 
Bank PeKao SA o/B-B  42 1240 4142 1111 0000 4826 4349  wpisując w tytule przelewu: najem powierzchni 
Świąteczny Festiwal Dobroci Kubiszówka  

10. Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz nie pobiera prowizji od przychodów wystawców.

11. Wystawcy zobligowani są do posprzątania swojego stosika po zakończeniu wydarzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA – dotyczy przetwarzania danych osobowych Wystawców będących osobami fizycznymi

1. Administratorem danych osobowych  Wystawców, którzy  przesłali formularz zgłoszeniowy na Świąteczny Festiwal
Dobroci - Kiermasz Rękodzieła Artystycznego jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-
Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Wystawców należy kontaktować się z naszym Inspektorem



Ochrony Danych na adres e-mail: iod@mdk.bielsko.pl  

3. Dane osobowe będę przetwarzane w celu zakwalifikowania Wystawców, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy
do udziału w kiermaszu na podstawie (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Zgłoszenie uczestnictwa stanowi formę umowy
zawartej pomiędzy Wystawcą a Organizatorem, której zasady określa niniejszy regulamin.

4. W ramach uczestnictwa w kiermaszu przetwarzane będą dane osobowe Wystawców (osób fizycznych) tj. imię i
nazwisko wystawy, adres, nr. telefonu. Przetwarzany może być także wizerunek uczestników w związku z art. 81
ust 2 lit b) ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669 z póżn. zm.).

5. Podanie danych osobowych Wystawców w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
udziału w procesie kwalifikacyjnym do udziału w kiermaszu.

6. Dane osobowe  Wystawcy mogą być udostępnione  podmiotom zaangażowanym w organizację  kiermaszu tj.
upoważnieni pracownicy administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji kiermaszu, chyba, że niezbędny będzie
dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne. 

8. Wystawa przekazujący swoje dane osobowe posiada prawo dostępu do treści pozyskanych danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki
od ich stosowania.

9. Wystawcy mają prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznają,  że
przetwarzanie danych osobowych  ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą także
przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

11. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się niekompletne
lub niewystarczające,  wszelkie informacje z tego zakresu udzieli  Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych lub
znajdziecie  je  Państwo w ogólnej  klauzuli  informacyjnej  na stronie  internetowej  Miejskiego Domu Kultury w
Bielsku–Białej, zakładka RODO. 
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