Wrocław, dnia ......................................2020 r.

Przedsiębiorca:
.........................................................................
(imię, nazwisko, nazwa)

.........................................................................
..........................................................................
( nr NIP, nr REGON)
Adres – zakładu głównego:
.........................................................................

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław

.........................................................................
Adres do doręczeń: .............................................
.........................................................................
Telefon/ *e-mail: ................................................
* Wypełnić w przypadku pojazdów/wózków gastronomicznych typu:
*food truck/ wózek rowerowy/wózek pchany ręcznie
marka pojazdu ................................kolor.............
*nr rejestracyjny ..................................................
powierzchnia pojazdu/wózka ......................m2
(powierzchnia rzutu poziomego pojazdu podana z dokładnością do m2)

WNIOSEK
o udział w losowaniu w dniu .................................................................. r. miejsca handlowego
o numerze: ................., przy ul. ..........................................................................................
z branżą: ...........................................................................................................................
w celu prowadzenia własnej działalności handlowej – w ww. miejscu z ww. branżą.
-

-

-

*) Oświadczam, że zaopatrzę się w stoisko handlowe wskazane w zarządzeniu nr 2556/20
Prezydenta Wrocławia z 14.02.2020 r. w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu
okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania –załącznik nr 4 - *wzór nr 1 o pow. 10 m2/wzór nr 2
o pow. 6 m2 , w ciągu miesiąca od dnia przyznania lokalizacji (dotyczy sprzedaży całorocznej
z wyłączeniem pojazdów/wózków gastronomicznych).
*) Oświadczam, że na dzień rozpoczęcia sprzedaży zaopatrzę się w ruchome stoisko
handlowe w kolorze czerwonym (dotyczy sprzedaży sezonowej).
*) Oświadczam, że sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie z pojazdu/wózka przystosowanego
do prowadzenia gastronomii/napojów oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Koordynatora
Projektu Plastycznego Wystroju Miasta (dotyczy wyłącznie sprzedaży z pojazdów/wózków).
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Gminy Wrocław.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem losowania.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami panującymi na wybranej do losowania lokalizacji,
*) Oświadczam, ..................................................................................................
..........................................................................................................................

* Wypełnić tylko w przypadku wskazania przez ogłaszającego losowania uzupełniającego:
Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 Regulaminu losowania proszę o udział w losowaniu uzupełniającym miejsca
handlowego o nr .................. przy ul. ........................................................................................................
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*)Do wniosku dołączam informację/kopię dokumentów:
1)

2)

w zależności od statusu prawnego podmiotu - w przypadku:
a) osoby fizycznej - aktualny wydruk z wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)
lub oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP,
b) spółki cywilnej - numer REGON oraz aktualny wydruk wpisu do Głównego Urzędu Statystycznego,
oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP,
c) spółki prawa handlowego - aktualny wydruk z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub oświadczenie wskazujące
nr KRS lub oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji podatkowej NIP,
d) producenta rolnego - kopię imiennej decyzji w sprawie podatku rolnego za rok bieżący lub kopię decyzji Inspekcji
Weterynaryjnej dotyczącą wpisu do rejestru zakładów, oświadczenie/zaświadczenie wskazujące numer identyfikacji
podatkowej NIP;
w przypadku pojazdów/wózków gastronomicznych - zdjęcie/wizualizację pojazdu/wózka wraz z pozytywna opinią
Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w kwestii estetyki.
....................................................
(data, podpis osoby upoważnionej )

* - niepotrzebne skreślić
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław, należy zaznaczyć krzyżykiem „x”
poniżej wskazane pole.

Oświadczam,
że
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
zawartych
w powyższym wniosku, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w celu wzięcia udziału w postępowaniu
o udostępnienie miejsca do handlu okrężnego.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą
przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania Twoich
danych osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych
Okres przechowywania
Twoich danych osobowych
Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Prawo wniesienia skargi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław,
z siedzibą we Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
•
przez e-mail: brg@um.wroc.pl
•
telefonicznie: +48 71 777 71 74.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z
którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych
z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
•
listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
•
przez e-mail: iod@um.wroc.pl
•
telefonicznie: +48 717 77 77 24.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wzięcia udziału
w postępowaniu o udostępnienie miejsca do handlu okrężnego.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia do czasu ewentualnego
wycofania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•
prawo do wycofania zgody,
•
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•
prawo do żądania usunięcia Twoich danych
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
•
prawo do przeniesienia Twoich danych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

................................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)
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