……….………………, dnia ……………
…………………………………………..
imię i nazwisko Wnioskodawcy/Nazwa Wnioskującego

…………………………………………..
adres zamieszkania – ulica nr domu/lokalu

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15
56-416 Twardogóra

…………………………………………..
kod pocztowy – miejscowość

…………………………………………..
PESEL lub NIP wnioskodawcy

…………………………………………..
numer telefonu osoby do kontaktu

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE REZERWACJI MIEJSCA HANDLOWEGO
NA TARGOWISKU MIEJSKIM MÓJ RYNEK PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Wnioskuję o przedłużenie rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim Mój Rynek przy ul. Wrocławskiej
w Twardogórze.
1.

okres wnioskowanej rezerwacji (należy zaznaczyć):
jeden miesiąc

2.
3.
4.
5.

trzy miesiące

sześć miesięcy

dwanaście miesięcy

Numer sektora w którym ma nastąpić przedłużenie rezerwacji …………………………………….…………..….
Ogólna liczba wnioskowanych miejsc (maksymalnie 2) ……………….………………………………….……......
nr stanowiska lub stanowisk ..............................................................................................................................
Określenie rodzaju sprzedawanego towaru …………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykaz osób handlujących w imieniu sprzedającego (imię, nazwisko, adres)

................……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………….
6.

Wnioskodawca jest:
osobą fizyczną

osobą prowadzącą działalność gospodarczą

……………………………………………..…………….

Podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
(dalej: ZGK) w Twardogórze, ul. Wrocławska 15.
Wnioskodawca może kontaktować się z Administratorem listownie: na adres ul.
Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra, mailowo: na adres sekretariat@zgk.twardogora.pl,
telefonicznie: pod numerem 71 315 80 60 lub z powołanym przez Administratora
inspektorem ochrony danych iod@zgk.twardogora.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy jest niniejszy wniosek (art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Dane osobowe Wnioskodawcy ZGK może przekazywać:
a) osobom upoważnionym przez ZGK -pracownikom i współpracownikom w celu
realizacji wniosku, b) podmiotom przetwarzającym - którym zostaną zlecone czynności
wymagające przetwarzania danych, c) innym odbiorcom - np. kurierom,
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, którzy według
obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. Dane osobowe będziemy
przetwarzać przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioskodawcy
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………....

Podpis wnioskodawcy

