
 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z: 
Włocławskim Centrum Biznesu  

54 423 20 00  
ul. Toruńska 148 
biuro@inkubator.wloclawek.pl 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

          w wydarzeniu pn.: „Targowe Śródmieście” 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                          (nazwa firmy/ imię i nazwisko) 

tel.: ……………………………………………………………….., adres e-mail:……………………………………………………………… 

 

deklaruję 

chęć uczestnictwa w wydarzeniu dn. 18.07.2021r. pn.: „Targowe Śródmieście”. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem wydarzenia i tym samym zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

………………………………………..      …………………………………………… 
       (miejscowość, data)                      (podpis uczestnika) 

 

 

Klauzula informacyjna 
 
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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. Z o.o., ul. Ptasia 2A lok. 15,  87-800 Włocławek, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celach: 

a) wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu „Targowe Śródmieście”, 

b) prezentacji oferty szkoleń i doradztwa, 

c) statystycznych oraz badania satysfakcji klienta, 

d) informacyjnych. 

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 w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 

zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania zadania. 

9) w oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania, 

10) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu ustania przetwarzania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. Z o.o., ul. Ptasia 2A lok. 15,  na potrzeby realizacji 

zadań wskazanych w pkt 3. 

 

 

 

         …………………………………………………….. 

          (data i podpis) 

mailto:biuro@inkubator.wloclawek.pl

