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Wrocław, dnia .........................r.  
 
 

.........................                                             
     dane osobowe  

 
WP Hala Ludowa Sp. z o. o. 

                                                                                
       ul. Wystawowa 1 

                                                                                   51-618 Wrocław 
 

 

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WP Hala Ludowa Sp. 
z o. o., należy zaznaczyć krzyżykiem „x” poniżej wskazane pole. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WP Hala Ludowa Sp. z 
o. o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, w związku z złożoną ofertą dot. organizacji 

stoisk gastronomicznych i handlowych na Placu Pod Iglicą podczas sezonu letniego w okresie  
01.05.2019r. na 30.09.2019r. 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie 
złożonej przeze mnie ofercie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 100 z późn. zm.). 
 
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest  WP Hala Ludowa Sp. z o. o., 
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 

2. dane będą przetwarzane w celu realizacji strefy stoisk gastronomicznych i 
handlowych na Placu pod Iglicą, 

3. dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, 
4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości organizacji strefy gastronomicznej na Placu pod Iglicą, 
5. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do 

kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz.1000 z późn. zm.). 

 
 
 
 

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

        (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 

 


