
 
    
__________________________________________________________________________________ 

 
Sokółka, dnia……………………………………… 

Dane wystawcy: 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

NIP………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ośrodka Sportu i Rekreacji  

                                                                                                                                            w Sokółce  

ZGŁOSZENIE STOISKA HANDLOWEGO  

 

Zgłaszam stoisko handlowe podczas  imprezy masowej  „Dni Sokółki ” organizowanej w dniu 

11.06.2022r.  na stadionie miejskim w Sokółce: 

Metraż stoiska/ wymiary……………………………………………….……………………………………………………….. 

Rodzaj stoiska/ asortyment sprzedaży …………………..……………………………………………………………… 

energia elektryczna rodzaj KW………..……………………………………………………………………….……………. 

Inne dane:………………………….……………………………………………………………………………………............... 

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

Uwaga: 

Sprzedawcy posiadający butle gazowe zobowiązani są posiadać aktualne przeglądy instalacji gazowej. 
Ewentualne butle gazowe muszą być oddalone od urządzeń grzewczych o co najmniej 1,50 m a od innych 
źródeł ognia i ciepła o co najmniej 1,0 m. Butle muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Stoiska 
handlowe na których wykorzystywany jest tłuszcz muszą posiadać gaśnice typu ABF.     

Eksploatacja instalacji gazowych, zasilanych i indywidualnych butli z gazem płynnym, w tym w ogródku piwnym, 
stoiskach handlowych odbywać się będzie pod warunkiem udokumentowanego przeglądu technicznego, 
potwierdzającego ich pełną sprawność techniczną i funkcjonalna oraz z zachowaniem wymaganych odległości 
pomiędzy butlami z gazem płynnym, urządzeniami gazowymi, a także zabezpieczeniu butli przed 
przypadkowym przewróceniem. 

 

 

 ……………………………………………… 

                                                                                                                 Pieczęć podpis  



 
    
__________________________________________________________________________________ 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych 

Osobowych Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce z siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 w celu 

zgłoszenia i wystawienia mojego stoiska handlowego podczas Dni Sokółki 2022.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla 

klientów i kontrahentów”, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz prawie odwołania zgody 

na ich przetwarzanie.  

 

Sokółka, dn. …………………                                                          ……………………………………. 
                                                                                                                                                    (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i kontrahentów  

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce z siedzibą: ul. Mariańska 

31, 16-100 Sokółka,  tel.: 85-711-25-71, e-mail: osir@sokolka.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Danych Osobowych pod numerem tel. 85-711- 25-71  adresem e-mail: 

paulinasawicka@osir.sokolka.pl lub pod adresem: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pan/Pani przekazał/a swoje dane osobowe  

w celu zgłoszenia i wystawiania stoiska handlowego podczas Dni Sokółki 2022.  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych do tego pracowników OSiR Sokółka  

w celu prawidłowej realizacji obowiązków służbowych. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać 

organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, 

następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez 

określony czas oraz przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzania danych, prawo dostępu do Pana/Pani danych 

osobowych, prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienie 

niekompletnych danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pana/pani danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawo do 

przenoszenia Pana/Pani danych osobowych.  

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych danych osobowych 

może uniemożliwić zgłoszenie i wystawienie stoiska podczas Dni Sokółki 2022.  

9. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe nie będą 

również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.  

Prawo wycofania zgody  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mail podany wyżej.   
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