
Deklaracja partnerskiego udziału w projekcie RADOMSKO MEBLUJE

I. Deklaruję udział w projekcie RADOMSKO MEBLUJE.

II. Wyrażam zgodę na umieszczenie wizytówki mojej firmy na stronie 
internetowej projektu www.radomskomebluje.pl.

(Należy wypełnić w taki sposób, w jaki dane firmy mają być prezentowane)

Nazwa firmy

Adres

Tel./Fax

E-mail

Adres www

Asortyment firmy □ stoły
□ łóżka
□ krzesła
□ meble kuchenne
□ meble tapicerowane
□ meble biurowe
□ meble dziecięce
□ meble młodzieżowe
□ meble pokojowe
□ meble do jadalni
□ meble do salonu
□ meble do sypialni
□ inne
□ akcesoria do produkcji mebli

Prosimy o przesłanie loga firmy i zdjęć (wnętrz, mebli) na adres mailowy: meble@radomskomebluje.pl.

III. Jestem zainteresowany udziałem w przedsięwzięciach, w których koszt 
ponosi wspólnie Miasto i Partnerzy.

□ TAK □ NIE



IV. Oczekiwania i propozycje Partnera projektu:

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Osoba do kontaktu w ramach projektu:

imię i nazwisko …..................................................................

tel. …..................................................................

e-mail: …..................................................................

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji prze Gminę Miasto Radomsko, 

ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko w celach marketingowych w związku z realizacją projektu Radomsko Mebluje.

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

data i podpis właściciela

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1), dalej zwane RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko z siedzibą w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5, tel 44 685 45
00, adres email um@radomsko.pl  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomsko;
2) inspektorem ochrony danych  jest Pan Arkadiusz Zarębski adres email abi@radomsko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych w związku z realizacją projektu Radomsko Mebluje, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( zgoda osoby, której dane dotyczą)
4) w związku z  przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt  3,  Pani/Pana dane osobowe mogą być  udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pana/Panią nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne
do wzięcia udziału w projekcie Radomsko Mebluje. 

mailto:um@radomsko.pl

