
WNIOSEK 

O przyznanie rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku w Białobrzegach 

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i siedziba wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Nr telefonu ……………………………. PESEL ……………………………................. 

3. NIP …………………………………. REGON ……………………………………….. 

4. Okres wnioskowanej rezerwacji (należy zaznaczyć) 

a) 6 miesięcy                         b)   12 miesięcy     

5. Numer stanowiska handlowego  ……………………………………………………….. 

6. Prowadzę (należy podać): 

a) działalność gospodarczą     

b) działalność rolniczą            

c) inną                                    …………………………………………………..…. 

7. Określenie rodzaju sprzedawanego towaru: 

……………………………………………………………………………………..…… 

8. Jeśli prowadził Pan/ni sprzedaż na targowisku w Białobrzegach, proszę podać od 

kiedy  …………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………..              ………………………………….. 

         miejscowość, data                                         podpis Wnioskodawcy 

   

Klauzula informacyjna 
Informujemy, że: 

1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest 

Zakład Usług Komunalnych  26-800 Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 51, tel.: (48) 613 29 69, adres e-mail: 

zuk@bialobrzegi.pl  

2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Ireneusz 

Chochlewicz, kontakt:  i.chochlewicz@bialobrzegi.pl 

3. Celem zbierania danych jest przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na targowisku miejskim przy ulicy 

Kościelnej w Białobrzegach oraz wystawiania Faktur Vat za zobowiązania powstałe z tego tytułu.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) , ul. Stawki 2. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyznania rezerwacji miejsca handlowego na targowisku 

miejskim przy ulicy Kościelnej w Białobrzegach oraz wystawiania Faktur Vat za zobowiązania powstałe z tego 

tytułu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyznanie rezerwacji miejsca handlowego na 

targowisku miejskim przy ulicy Kościelnej w Białobrzegach. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą też instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.  

Oświadczam, że wyrażam w pełni dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

określonym w pkt. 3 klauzuli informacyjnej.  

 

...............................................................  

(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

mailto:zuk@bialobrzegi.pl

