
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY 

na Jarmark Wielkanocny w Bytowie 

14.04.2019 r. godz. 9-15 
Niniejszą KARTĘ ZGŁOSZENIA należy dostarczyć do dnia 10.04.2019 r. do Wydziału Rozwoju Lokalnego  

i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów.  

Karty mogą zostać wysłane: pocztą (decyduje data wpływu), drogą mailową (podpisany skan/zdjęcie) na adres: 

promocja@bytow.com.pl, faxem, bądź dostarczone osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Bytowie. 
 

I. NAZWA PRODUKTU / USŁUGI : 

 

II. DANE PRODUCENTA / USŁUGODAWCY  : 

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:  

2. Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy:  

3. Adres do korespondencji:  

4. Telefon:  

5. E-mail:  

6. Nr rejestracyjny samochodu (w celu wydania 

zezwolenia na wjazd na płytę rynku, ale tylko na 

czas rozładunku i załadunku) 

 

8. Inne potrzeby (prąd itp.) Proszę wymienić jakie.  

9. Czy posiadają Państwo swój namiot?  

 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących 

kontaktu (nr telefonu, adres e-mail). 

 

 

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

data            podpis  

mailto:promocja@bytow.com.pl


 

Klauzula informacyjna dla klientów 
Urzędu Miejskiego w Bytowie 

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji 

 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bytowa. Adres: Urząd 

Miejski w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Bytowie:  

e-mail: danielmierzynski@bodo24.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań 

burmistrza jako organu administracji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia 

oraz  

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony 

Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami wyżej wymienionymi jest 

obligatoryjne. 
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