
 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z: 
Włocławskim Centrum Biznesu  

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

 

 

 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

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

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

(nazwa firmy) 

 

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

 

deklaruję 

chęć uczestnictwa w wydarzeniu  

1) □ „Targowe Śródmieście”   

dnia 19.08.2022r.  
□ godz. 1600 - 2000  

□ godz. 1600 - 2200 ** 

2) □ „Freshland Festival – Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej”  

w dniach 20 – 21.08.2022r. godz. 1600 - 0300 * 
□ godz. 1600 - 2000  

□ godz. 1600 - 2200 
□ godz. 1600 - 0300 ** 

 

* należy zaznaczyć wydarzenia w których dany podmiot będzie brał udział 

** należy wybrać godziny uczestnictwa 

 

Krótki opis działalności (informacja ta zostanie wykorzystana na portalach społecznościowych): 
 

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

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

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

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

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



 

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z: 
Włocławskim Centrum Biznesu  

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

 

 

 

 

Wymiary i rodzaj stoiska (np. namiot ekspresowy 2x2m): 

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

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

Załączniki: 
1) Logo firmy. 

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

przestrzegania. 

 

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

              (miejscowość, data)                                         (podpis) 

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. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2,  

87-800 Włocławek, kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl . 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie pani Marleny Zasada, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail: iodo@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”, „Freshland Festival – Włocławski Festiwal Muzyki Elektronicznej”, 

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. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. 

B2,  na potrzeby realizacji zadań wskazanych w pkt 3. 

 

 

 

         …………………………………………………….. 

               (data i podpis) 
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