
DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
W AKCJI PROMOCYJNEJ „INSPIRUJE NAS ROZMOWA”

I DANE IDENTYFIKUJĄCE
(Proszę wypełnić czytelnie właściwymi danymi w celu podpisania Umowy użyczenia)

1. NAZWA LOKALU BIORĄCEGO UDZIAŁ W AKCJI:

2. NAZWA PODMIOTU (w celu podpisania Umowy użyczenia):

3. ADRES SIEDZIBY PODMIOTU (w celu podpisania Umowy użyczenia):

4. OSOBA / OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU (w celu podpisania
Umowy użyczenia):

I a) IMIĘ I NAZWISKO: b) PEŁNIONA FUNKCJA:

II a) IMIĘ I NAZWISKO: b) PEŁNIONA FUNKCJA:

5. NIP:

6. REGON:

7. OSOBA DO KONTAKTU:
a) IMIĘ I NAZWISKO:

b) E-MAIL: c) TELEFON:

8. DOSTĘPNOŚĆ W INTERNECIE:
a) ADRES WWW

b) FACEBOOK c) INSTAGRAM
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II  OPIS OFERTY  SPECJALNEJ  DLA  KLIENTÓW  KORZYSTAJĄCYCH  ZE  SCHOWKA
REALIZOWANEJ W RAMACH AKCJI 

(Proszę  o  opis  proponowanej  oferty  uwzględniającej  rabat  nie  mniejszy  niż  10%  od  kwoty
na rachunku.)

Oświadczam, że
 prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
 prowadzę działalność odpłatną na podstawie paragonów lub/i rachunków.

Zobowiązuję się do:
 przestrzegania regulaminu Akcji Promocyjnej „Inspiruje nas rozmowa”,
 wprowadzenie oferty rabatowej dla klientów, którzy wezmą udział w Akcji Promocyjnej „Inspiruje nas

rozmowa”,
 zapewnienia  bezpieczeństwa  schowka  oraz  przekazanego  przez  klientów  w  ramach  Akcji

Promocyjnej „Inspiruje nas rozmowa” sprzętu,
 przekazania Organizatorowi drogą mailową aktualnego logo firmy w wersji wektorowej,
 rzetelnego informowania klientów o Akcji Promocyjnej „Inspiruje nas rozmowa”,
 umieszczenia informacji o udziale w Akcji Promocyjnej „Inspiruje nas rozmowa” w swoich mediach

społecznościowych, na stronie internetowej oraz w lokalu gastronomicznym,
 bieżącej  współpracy  z  Organizatorem  w  zakresie  przekazywania  informacji  o  realizacji  Akcji

Promocyjnej „Inspiruje nas rozmowa”,
 oznaczania  Organizatora  #turystycznylublin  we  wszystkich  publikacjach  marketingowych

dotyczących schowków na telefony komórkowe/smartfony.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie logo firmy na potrzeby działań związanych z Akcją Promocyjną
„Inspiruje  nas  rozmowa”.  Logo  zostanie  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz
w materiałach informacyjnych drukowanych i internetowych.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji  są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………………………….. ………………………………...
Miejsce, data                                                                                  Czytelny podpis

Zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie/negatywnie* pod względem formalnym

…………………………………………..
podpis i pieczątka Organizatora

*niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna na temat ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), 
informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także 
o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Lublin  dane  adresowe:  plac  Króla

Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich

sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
Pani/Panu  praw  związanych  z  przetwarzaniem danych.  Z Inspektorem Ochrony  Danych  można  się
kontaktować poprzez: 

1) email: iod@lublin.eu; 
2) lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia Udziału w Akcji 
Promocyjnej „Inspiruje nas rozmowa”, a także udzielenia odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia, 
dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów
oraz w celach archiwizacyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego

prawa tj.:
1) art.  6 ust.  1 lit.  b RODO (tj.  przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy, której  stroną jest

osoba, której  dane dotyczą,  lub do podjęcia działań na żądanie osoby,  której  dane dotyczą,  przed
zawarciem umowy), 

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią),

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze) w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu
działania archiwów zakładowych.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3,
a następnie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego
prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych
lub historycznych lub cele statystyczne – przez 25 lat (zgodnie z kat. archiwalną kat. A). Po tym okresie
dokumentacja  jest  przekazywana  się  do  właściwego  archiwum  państwowego,  gdzie  dokumentację
przechowuje się wieczyście.

6.  Pani/Pana dane osobowe mogą  być  przekazane  wyłącznie  podmiotom,  które  uprawnione  są  do  ich
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator
zawarł  umowę  na  świadczenie  usług  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych,  np.  usług
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych -
COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.

8 Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię). 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO; 
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa 

w art. 16 RODO; 
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3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18

RODO; 
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO).

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Zapoznałem/ Zapoznałam się z klauzulą informacyjną.

………………………..………………..…………………..………………..
Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu (innego niż publicznie dostępny) i/lub 
adresu e-mail w celach kontaktowych w związku z wydarzeniem. 

…………..…………….…..………………………………………..……….
Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
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