………………………………………………………..
Imię i nazwisko/firma

Choroszcz, dnia………………………

………………………………………………………..
PESEL/NIP
…………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………
Numer telefonu
Urząd Miejski w Choroszczy
16-070 Choroszcz
ul. Dominikańska 2

WNIOSEK
O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE MIEJSCA POD STANOWISKO SPRZEDAŻOWE W
PASIE DROGI WEWNĘTRZNEJ
Proszę

o

wydanie

zezwolenia na

zajęcie

pasa

drogi

wewnętrznej

przy

ulicy

………………………………………………………………………………………………………………………………………
stanowisko nr ………………………………………………………
/maksymalnie 3 stanowiska/
w terminie od ……………………………………… do …………………………………w ilości dni ……………………
w celu sprzedaży ……………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam :
- oświadczenie o prowadzonej Działalności Gospodarczej / kserokopię decyzji w sprawie
ustalenia wysokości podatku rolnego wydanego na dany rok kalendarzowy / decyzję Urzędu
Skarbowego o podatku dochodowym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej za
dany rok kalendarzowy * (niepotrzebne skreślić)
- klauzulę zgody na użycie danych osobowych w procedurze wyłaniania dzierżawców
stanowisk , w szczególności podczas losowania

………………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w losowaniu miejsc pod
stanowiska sprzedażowe w pasie drogi wewnętrznej
prowadzonego przez Urząd
Miejski w Choroszczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych jest Burmistrz Choroszczy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Choroszczy ul. Dominikańska 2,
16-070 Choroszcz;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, tel. 85 713
22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, co oznacza, że
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia losowaniu miejsc pod stanowiska
sprzedażowe przez Urząd Miejski w Choroszczy na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu zawarcia i
realizacji umowy na dzierżawę miejsc sprzedażowych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione świadkom losowania miejsc, obsłudze prawnej Administratora,
dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe, a także innym podmiotom którym dane będą musiały być
udostępnione na podstawie przepisów prawa.

5.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;

6.

Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom
międzynarodowym w rozumieniu RODO;

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz
po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania
dokumentów urzędowych,

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa przysługuje prawo do:
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

9.

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest dobrowolne, przy
czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o
którym mowa w pkt 3.

…………………………………………………………
(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
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