
 
           Załącznik do Zarządzenia 66 z dnia 20 grudnia 2019r. 

                                    

        Piotrków Trybunalski, dnia ………….……………...  

……………………………………….         
/ IMIĘ  I NAZWISKO / FIRMA / 
 
…………………………………………… 
 / ADRES / 

……………………………………….. 

 

Tel. ……………………………….…. 

                                                            ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 

                                                          Administrator targowisk miejskich 

                                                          ul . Kasztanowa 31 

                                                            97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Proszę o*:             PRZYZNANIE na prowadzenie sprzedaży ………………………………………………..,     
                                                     Rodzaj artykułów 
 

                                      PRZEPISANIE na ………………………………………………………………….….......,  

                PRZYWRÓCENIE 

                SKREŚLENIE Z LISTY / REZYGNACJA 

 rezerwacji stanowiska handlowego nr .…………….…………  

                 ZAMIANĘ z nr …………………. na nr …………………….,  

 na targowisku przy ulicy: 

                 Modrzewskiego  

                 Wyzwolenia 

 na obszarze miejsc wyznaczonych do handlu w ciągu ulicy: 

        Targowej  

* właściwe zaznaczyć 

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

                                                                                                                              Podpis Wnioskodawcy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, iż: 

 Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy 

ul. Kasztanowej 31, nr tel. (44) 7339253, 

 Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rezerwacji stanowiska handlowego,  

 dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

 Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rezerwacji stanowiska handlowego a po jego 

wygaśnięciu przez okres 5 lat, 

 posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, 

 podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 63 § 2. K.p.a., ich 

nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia procesu rezerwacji stanowiska handlowego, 

 z Inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

dotyczących incydentów i naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych, można kontaktować się pisząc na adres e-mail 

iod@zdium-piotrkow.pl, 

mailto:iod@zdium-piotrkow.pl


 
 ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z: 

1)  Regulaminem targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach należących do Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego i zobowiązuję się go przestrzegać oraz  nie wnoszę zastrzeżeń, 

2) Zarządzeniem 66 Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 grudnia 2019r.  

w sprawie ustalania zasad przyznawania stanowisk handlowych na targowiskach miejskich i miejscach wyznaczonych do 

handlu w Piotrkowie Trybunalskim.  

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych, którym jest Zarząd Dróg  

i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31, w celu prowadzenia procesu rezerwacji 

stanowiska handlowego. 

 

    …………………………………………………………                           

         Data i podpis Wnioskodawcy  
 

Wpłynęło dnia: ………………..…… r.    

                                                                                                                 Nr …………… 

          Podpis przyjmującego : ……….…..…………  

Informacja pracownika administracji: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                            

………………………………………………………... 

                                                                             Data i podpis 

Opinia administratora (inkasenta): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                

     …………………………………………………… 

                 Data i podpis  

 

Decyzja Kierownika Działu zajmującego się administrowaniem targowiskami miejskimi: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………  

                                  Data i podpis Kierownika  


