
   
 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Kiermasz rękodzieła i maszketów wszelakich 

w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie w 2023 roku. 

 

Nazwa firmy 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej 

 

Miasto 
 
 
 

Telefon komórkowy 
 
 

E-mail 
 
 

Adres strony internetowej/FB 
 
 
 

Rodzaj wystawianych 
produktów 

 

 

 

Lp. Data wydarzenia  
Godziny 

wydarzeń 
Nazwa wydarzenia 

Potwierdzenie udziału 
TAK/NIE 

1. 23 kwietnia 2023  12-18 Dzień Ziemi  

2. 20 maja 2023 12-18 
Dzień Zagrożonych 

Gatunków 
 

3. 18 czerwca 2023 12-18 Dzień Wiatru  

4. 2 lipca 2023 ------- Dzień Chwastów ----------------------- 

5. 17 września 2023 12-18 
Dzień Siedlisk 
Naturalnych 

 

6. 15 października 2023 12-18 Dzień Jeża  

7. 10 grudnia 2023 11-17 Dzień Śniegu  

 

 

 



   
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w kiermaszu: 

1. Kiermasze rękodzieła w trakcie imprez plenerowych, od kwietnia do października, odbywać 

się będzie na dziedzińcu ŚOB, w godzinach wskazanych powyżej. 

Wyjątek stanowi kiermasz grudniowy - 10 grudnia Dzień Śniegu - kiermasz świąteczny, 

odbywać się będzie częściowo wewnątrz budynku, częściowo na dziedzińcu. Na kiermasz 

świąteczny będą rozsyłane osobne zgłoszenia na przełomie września/października  

i na podstawie dodatkowych zgłoszeń będzie decyzja o przyjęciu na kiermasz i miejscu 

wystawienia.  

2. Wszyscy wystawcy zobowiązani są do przybycia na miejsce imprezy nie później niż godzinę 

przed rozpoczęciem wydarzenia.  

3. Dopiero po zakończeniu imprezy będzie możliwość ponownego wjazdu pod budynek główny 

w celu ułatwienia pakowania swojego asortymentu wszystkim wystawiającym się. Dlatego 

decydując się na uczestnictwo, trzeba wziąć pod uwagę godzinę zakończenia imprezy. 

4. Organizator zapewnia wystawcom miejsce wystawowe, parking oraz pełen węzeł sanitarny. 

Wszyscy wystawcy zobowiązani są do zaopatrzenia się we własny stolik wystawowy oraz 

krzesło, a także wszystkie niezbędne dla siebie akcesoria. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji co do tego, czy dany asortyment może zostać 

wystawiony, bez podania wyraźnej przyczyny. 

6. W razie problemów z dotarciem, wystawca zobowiązany jest do poinformowania 

telefonicznie głównego organizatora imprezy oraz podania przyczyny. W innym przypadku 

wystawca nie będzie miał możliwości ponownego wystawienia się (zgłoszenia pod numerem 

telefonu 534 994 578). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprawy formalno-prawne dotyczące 

wystawców, a jedynie nieodpłatnie udostępnia teren wystawiającemu się na czas trwania 

imprezy. 

8. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą internetową na adres: kiermasz@sibg.org.pl 

9. Odesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz klauzuli 

RODO (Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych). 
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Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez: 

  
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, sibg@sibg.org.pl; 

  

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 

(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. 
  

Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez nowe regulacje i wypełniając obowiązek prawny nałożony przez ww. Rozporządzenie, 

zachowując zasadę transparentności informujemy, że: 
  

I. Administrator danych osobowych  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 

Mikołów, sibg@sibg.org.pl; NIP: 635-168-17-50, REGON 278108970, KRS: 0000163011 

• w sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Patrykiem Bubłą - z-ca dyrektora ds. administracyjno-

technicznych, adres jw., tel. 533 064 769. 
  

II. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych:  

 
Dane osobowe pozyskiwane są w wyniku działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń dla celów takich jak:  

• realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej, 

przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności statutowej, w tym działalności edukacyjnej; 

• wystawianie faktur i prowadzenie sprawozdawczości, prowadzenia dokumentacji księgowej; 

• prowadzenie dokumentacji rozliczeń wniosków o dofinansowanie w trakcie trwania projektów i w trakcie ich trwałości; 

• zawarcie oraz realizacja umowy między Śląskim Ogrodem Botanicznym Związkiem Stowarzyszeń a podmiotami zewnętrznymi, 

• przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów, 

• pozostałe prawnie uzasadnione działania Związku Stowarzyszeń; 

  
Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Śląski Ogród Botaniczny Związek 

Stowarzyszeń:  

• przez czas wykonania tych obowiązków, 

• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, 

• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku. 

  

III. Przekazywanie danych 

  
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:  

• pracownikom oraz współpracownikom, a także podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne, 

• podmiotom świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym, 

• podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam 

sprawach) 

• organom publicznym upoważnionym do kontroli; 

• dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy; 

• dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

  
IV. Prawo dostępu do danych 

  

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:  

• udzielenia informacji o przetwarzanych danych, 

• wydania kopii przetwarzanych danych, 

• niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych, 

• uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 

• ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości, 

• niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych, 

• przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. 

  
V. Prawo do sprzeciwu 

  

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub 
niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach 

szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek 

natychmiastowy. 
  

VI. Prawo do wniesienia skargi 
  

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń przetwarzanie danych osobowych jest 

niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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