
51. OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO CHMIELARZY I PIWOWARÓW „CHMIELAKI KRASNOSTAWSKIE” 

19-21 sierpnia 2022 r. 

Zgłoszenie Browaru do części handlowej 

STREFA DWOREK 
Nazwa reprezentowanego 

browaru: 

 

 

Nazwa firmy:  

 

 

 

Adres:  

 

 

NIP:  

Osoba do reprezentacji w umowie:  

Osoba do kontaktu: 

Nr telefonu: 

E-mail: 

Strona www: 

 

 

 

Wielkość stoiska /podać szerokość 

i głębokość w metrach/: 

 

Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną /podać ilość faz i kW/ 

TAK                         ……. faz                             …….. kW 

NIE 

Czy potrzebne miejsce pod ławki  

i parasole? 

TAK 

NIE 

Dane podmiotu, na który będzie 

wystawione jednorazowe 

zezwolenie na sprzedaż piwa: 

 

 

 

 

 

 



Informacje o browarze do 

zamieszczenia w na stronie www 

oraz w informatorze 

chmielakowym. 

(można podać też wykaz 

dostępnych piw na stoisku, 

planowane premiery piw itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 
                                          Data i podpis 

Wypełnione zgłoszenie należy wysłać: 
- Pocztą na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw 
lub 
- Skan e-mailem na adres: chmielaki@krasnystaw.pl   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chmielaki@krasnystaw.pl


Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana  danych jest Krasnostawski Dom Kultury  

(Ul. Okrzei  10, 22-300 Krasnystaw, telefon kontaktowy: 82 576 22 18) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu e mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia bieżącej realizacji 

współpracy pomiędzy KDK a Partnerem wynikającym z umowy.   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy  

5) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe t.j. imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

10)  Pani/Pana danych osobowe zostały pozyskane od podmiotu z którym prowadziliśmy 
negocjacje w celu zawarcia umowy.  

11)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu 
systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa 
prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

 


