
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.82.2021  
Burmistrza Radzymina  

z dnia 25 czerwca 2021 roku  

 
 

Radzymin, dnia ……………………………………….  
Wnioskodawca:  
…………………………………………………  
Imię i nazwisko / nazwa firmy  

…………………………………………………  
Adres zamieszkania / adres siedziby  

…………………………………………………  
Numer telefonu  

…………………………………………………  
Adres poczty elektronicznej  

…………………………………………………  
NIP  

…………………………………………………  
REGON  

…………………………………………………  
Pesel  

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie  
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin  

 
 

Wniosek o rezerwację stanowiska handlowego 
na targowisku przy ul. Ogrodowej w Radzyminie 

 
Niniejszym wnioskuję o rezerwację stanowiska handlowego na targowisku przy ul. Ogrodowej w Radzyminie, 
gdzie:  
1. Okres wnioskowanej rezerwacji wynosi ……………………………………………..………………………………………..….….. 
(wskazać słownie ilość) dni targowych, tj.:……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….…………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać dokładne daty).  
2. Numer stanowiska handlowego (wskazać numer i strefę stanowiska którego dotyczy wniosek):  
 
…………………………........................................................................................................................................................ 
 

 



 
3. Na stanowisku handlowym będzie prowadzona sprzedaż (podać branżę): ……..………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie oraz 
zarządzeniem w sprawie zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłaty z tytułu 
rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku przy ul. Ogrodowej w Radzyminie.  

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby działalności 
targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie.  
___________________________________________________________________________________________ 
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) – dalej RODO, przekazujemy Państwu wymagane prawem 
informacje.  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, nr 
tel.: 22 667 68 02. Adres do korespondencji: Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin.  

2. W sprawach z zakresu ochrony Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod.zgk.radzymin@edukompetencje.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu realizacji procesu rozpatrywania wniosku o przyznanie rezerwacji stoiska 
handlowego na targowisku przy ul. Ogrodowej w Radzyminie, a także podpisania umowy rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku 
przy ul. Ogrodowej w Radzyminie oraz realizacji postanowień tej umowy.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona przez osobę wnioskującą o 
przyznanie rezerwacji stoiska handlowego rozumiana jako złożenie wniosku. Natomiast Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
zawarcia umowy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu zawarcia i obsługi umowy.  

5. Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie będą mieć wyłącznie 
upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Dane będą udostępniane organom 
publicznym, instytucjom i podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa (np. instytucje kontrolujące pracę Zakładu). Dane będą także powierzane Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na podstawie art. 
10a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) w powiązaniu z art. 4 ust. 1 pkt 11) Statutu Centrum 
Usług Wspólnych w Radzyminie (wprowadzonego Uchwałą Nr 326/XXX/2016 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin oraz zmiany nazwy i 
statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Radzyminie ze zm.), a także innym wybranym podmiotom 
współpracującym z Zakładem, na zasadach zgodnych z art. 28 RODO.  

6. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji.  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, a także do ograniczenia przetwarzania w 
przypadkach określonych w art. 18 RODO, a także prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia 
przetwarzania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie tych danych niezgodnie z prawem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych i usunięcia danych – do momentu zawarcia 
umowy (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem).  

9. Podanie danych jest obligatoryjne i jest konieczne do realizacji procesu rozpatrzenia ww. wniosku oraz do zawarcia umowy w następstwie 
złożenia wniosku Bez uzyskania powyższych danych wnioskowanie o przyznanie rezerwacji stoiska handlowego na targowisku oraz zawarcie 
stosownej umowy będzie niemożliwe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..     …………………………………………………………………..  
Miejscowość, data        Podpis Wnioskodawcy 


