Ansökan om marknadsplats till Trosa julmarknad
Söndagen den 1/12 kl 10-15 2019

Person/Företag/Förening: .................................................................
Person-/Organisationsnr.: ............................................................
Ny deltagare: Ja

Nej

Om ja skickas bilder på det du/ni vill sälja till
paola@trosa.com för att vi ska kunna se om
varorna passar på vår marknad.

Kontaktperson: ...............................................................................
Faktureringsadress: .........................................................................
Postnr: ........................... Ort: ......................................................
E-post: ..........................................................................................
Telefon: .........................................................................................
Säljer (Allt måste vara egenproducerat eller egentillverkat):
......................................................................................................
Önskad antal plats/platser (En plats 3x3 m): ......................................
Pris: Utställare 500 kr (momsfri), föreningar 240 kr (momsfri)
Vid behov av el: Enfas
Trefas
Antal Watt ......................................
Pris: Utställare och föreningar 100 kr (inkl. moms)
Bord ingår ej i priset och måste tas med själv. Avbokning senast 14 dagar innan marknadsdagen annars debiteras platsen. Faktura skickas till ifylld adress.
Ska ni sälja livsmedel glöm inte att ett beslut om registrering för mobil anläggning ska
finnas för uppvisande under marknaden.
Anmälan sänds till: paola@trosa.com
Bekräftelse när anmälan är mottagen.
Eller via brev till:
Paola Andersson
Trosa turistcenter
Västra Långgatan 4
619 80 Trosa
Tel: 0156-522 22

Personuppgiftsansvarig
Kommunkontoret i Trosa kommun behandlar dina personuppgifter för att
administrera marknaden. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 1 b
i dataskyddsförordningen för att kunna teckna avtal med dig som utställare.
Trosa kommun
Kommunkontoret
619 80 Trosa
0156-520 00
Allmän handling - mottagare
E-post och andra handlingar som lämnas in till Trosa kommun är enligt huvudregeln allmänna handlingar.
Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Gallring
Dina personuppgifter sparas i två år.
Uppgiftsskyldighet
Vi behöver dina uppgifter för att ni ska kunna ställa ut på Trosa Skörde- och Hantverksmarknad.
Dina rättigheter
• Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och få tillgång till uppgifterna.
• Du har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
• Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas, att behandlingen begränsas eller att personuppgifterna flyttas (dataportabilitet).
• Du kan i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter
• Om du anser att vi bryter mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du framföra klagomål till
Datainspektionen.

