Załącznik nr 4
do Regulaminu Giełdy Kwiatowej
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

Kraków, dnia …………………………….. r.

Zarząd
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
w Krakowie

(nazwa / imię i nazwisko)

(adres)
(PESEL)
(NIP)
(telefon kontaktowy)

(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe.

………………………..…………….
(miejscowość i data)

………………………..…………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam zgodność podanych danych zweryfikowanych na podstawie okazanego dokumentu
tożsamości.
………………………..…………….
(podpis pracownika weryfikującego)

CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA sp. z o. o.
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków

Załącznik nr 4
do Regulaminu Giełdy Kwiatowej
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest
moja zgoda. Podanie niniejszych danych jest niezbędne do umożliwienia bezpłatnego lub odpłatnego wjazdu na teren
CGB sp. z o.o. Administrator Danych Osobowych poinformował mnie, że nie ma zamiaru przekazania danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, nie dłużej niż przez okres 10 lat od
zakończenia świadczenia usługi. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zawartych umów, dochodzenia roszczeń w związku
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych oraz
w celach statystycznych.
Administrator poinformował mnie, że moje dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, prawnych
i doradczych, a podmioty, które na zlecenie CGB sp. z o.o. dokonują przetwarzania danych osobowych działają w oparciu
o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).
Administratorem moich danych osobowych jest Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o. z siedzibą ul. Balicka 56;
30-149 Kraków. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z
przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: biuro@balicka.pl. Administrator nie powołał
Inspektora Danych Osobowych.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich
danych. Sprzeciw mogę zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@balicka.pl lub listownie na adres
ul. Balicka 56, 30-149 Kraków. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie moich danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

..........................................................
(podpis podającego dane osobowe tj. najemcy / dzierżawcy)
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