Piła, dnia …………………..

…………………………
(Imię nazwisko )

…………………………
(dane adresowe)

…………………………
…………………………
…………………………
( nr tel. kontakt)

„Tarpil” Spółka z o.o.
Ul. Rynkowa 42
64-920 Piła

WNIOSEK
Proszę o przyznanie stanowiska handlowego na targowisku detalicznym
……………………………………………………………………………….….
branża……………………………………………………………………….……
/warzywa, owoce, kwiaty, art. przemysłowe, art. spożywcze/

……………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………….……….
/ informacje dodatkowe /

……………………
(podpis)

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że :
1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem i
wykonaniem niniejszego Wniosku jest „TARPIL” Spółka z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Rynkowa 42.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
„TARPIL” Spółka z o.o., w tym profilowaniu.
3) Podanie danych osobowych do niniejszego Wniosku ma charakter dobrowolny, niemniej jest
warunkiem koniecznym do jego zawarcia i wykonania.
4) Przysługują mi prawa:


dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,



sprostowania (poprawiania) danych,



usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),



do ograniczenia przetwarzania danych,



do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w
art. 21 RODO),



wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami właściwymi w
sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie
dotyczące mnie dane osobowe związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu
jej zakończenia.
6) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Wykaz podmiotów tej
kategorii dostępny jest u wyznaczonego w „TARPIL” Spółka z o.o. Inspektora Ochrony Danych.
7) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:


telefonicznie: 67 212 78 33



drogą elektroniczną: tarpil@tarpil.pila.pl



osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu „TARPIL” Spółka z o.o.

