
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na  

przydzielenie sezonowych punktów handlowych  

dla plastyków 

 

Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku 

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Gdańsk, dnia  

………………………..……….. 

Wniosek o przydzielenie sezonowego punktu handlowego dla plastyków na terenie Głównego i 

Starego Miasta 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:  

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Numer telefonu:  

 

Adres poczty elektronicznej:  

 

Wykształcenie plastyczne oraz szczególne osiągnięcia artystyczne: 

 

Opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży: 
 

Deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej/okres zajęcia pasa drogowego 

od ................................................... do ............................................. 

Inne informacje wnioskodawcy: 

W przypadku zainteresowania przydzieleniem sezonowego punktu handlowego dla plastyków w 

jednej z lokalizacji poza Drogą Królewską właściwe podkreślić: 

-ul. Korzenna 

-Długie Pobrzeże 

Uwaga! Lokalizacje na Drodze Królewskiej przyznawane będą do wystawienia i  prezentacji prac 

autorskich związanych z tematyką gdańską. 

 

Załączniki: 

1.Kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie plastyczne. 

2.Przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i 

sprzedaży  

3. Projekt (lub zdjęcie) punktu oraz zagospodarowania 

przestrzeni wystawienniczej. 

tak / nie 

 

 

 



Wezwanie do uzupełnienia* Data wezwania: 

Termin uzupełnienia: 

Przedmiot uzupełnienia: 

Uzupełniono/nie uzupełniono** 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu na przydzielania sezonowych 

punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku i akceptuję 

jego postanowienia.  

2. W związku z ubieganiem się o sezonowy punkt handlowy dla plastyków na terenie Głównego i 

Starego Miasta w Gdańsku wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Gdańsku 

danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku.  

3. Przyjmuję do wiadomości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych, iż: 

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą: Urząd 

Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk, zwany dalej Administratorem; 

b)dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia i realizacji konkursu przydzielania 

sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku;  

c) dane osobowe podlegają ujawnianiu innym odbiorcom poprzez zamieszczenia na stronie 

internetowej Administratora, w BIP Administratora, na tablicy ogłoszeń Administratora. Zgodnie                         

z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać innym odbiorcom danych; 

d) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

e) dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji 

zadań. Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np.                     

w związku z koniecznością dokumentowania transakcji lub dla celów archiwalnych. W celu 

dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym 

Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia 

przez organy publiczne; 

f) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

g) dane osobowe są przekazywane dobrowolnie. Podanie danych jest nie jest obowiązkiem 

ustawowym. Jednakże dane osobowe mogą być niezbędne przy realizacji zadań Administratora,               

a także do realizacji przysługujących mi uprawnień. Brak podania danych skutkować może m.in. 

niemożliwością wykonania zadania. Podanie danych osobowych jest wymogiem formalnym 

rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie wniosku                       

z przyczyn formalnych. 

h) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu dotyczących mnie 

decyzji,  w tym profilowaniu. 

4. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-mail:  

iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00; +48 58 323 60 68. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 



(*) Wypełnia pracownik merytoryczny, (**) Odpowiednie zaznaczyć 

Wezwanie do uzupełnienia*  

Data wezwania: 

Termin uzupełnienia: 

Przedmiot uzupełnienia: 

Uzupełniono/nie uzupełniono** 



 


