
 

Dane kontaktowe i informacje na stronę internetową 

Numer stanowiska: A 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
wypełnia pracownik Synergii 

 

Dane identyfikujące (osoba / firma): B 

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

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

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..……………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Strona internetowa: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę napisać jaki rodzaj asortymentu posiadacie Państwo w ofercie. Dzięki tej informacji 
będziemy mogli wesprzeć Państwa w działaniach promocyjnych. 

C 

Asortyment:1)    

☐ kwiaty cięte …………………………………………………………………………………………………………………...……………… 

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

☐ kwiaty doniczkowe / rabatowe ……………………………..………………………………………………...……………………. 

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

☐ rośliny sztuczne / stroiki ……………………………………………………………………………………………………………...… 

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

☐ drzewa i krzewy ozdobne / owocowe ……………………………………………………………….………………...………… 

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

☐ artykuły dekoracyjne / przemysłowe ……………………………………………………………………………………………… 

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

☐ inne ..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

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

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

 

1) Proszę wpisać szczegółowe nazwy oferowanego asortymentu  
 

Uwagi: D 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 



 

Dane kontaktowe i informacje na stronę internetową 

 Informacja Firmy Synergia Michał Kostelecki o przetwarzaniu danych osobowych.  E 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Kostelecki prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI, z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 3, 
www.sgk.tychy.pl. 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 
I. Administrator przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe w celu najmu stanowiska 

handlowego na terenie Śląskiej Giełdy Kwiatowej oraz jego integralnej części jaką jest cel 
marketingowy polegający na udostępnianiu w danych umieszczonych w części A, B i C Formularza 
osobom odwiedzającym Śląską Giełdę Kwiatową oraz stronę internetową Administratora: 
www.sgk.tychy.pl. Podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

II. Administrator może wykorzystywać także Pani/Pana dane osobowe zawarte w Formularzu w celu 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, 
dochodzenia należności i prezentowania informacji o Pani/Pana ofercie, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na 
zlecenie Administratora tj. dostawcy usług IT oraz podmioty z mocy przepisów prawa uprawnione do 
otrzymywania dotyczących Państwa danych, osoby odwiedzające Śląską Giełdę Kwiatową oraz stronę 

Administratora: www.sgk.tychy.pl. 
4. Dane będą udostępniane odwiedzającym Śląską Giełdę Kwiatową oraz stronę Administratora przez 

okres trwania umowy najmu stanowiska handlowego, a po jego zakończeniu przechowywane będą 
przez okres przewidziany przepisami prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

5. W związki z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu: 
a. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
b. prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych, 
c. prawo do żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
e. prawo do przenoszenia swoich danych, 
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie wskazanych w Formularzu C danych oraz jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich 
podania uniemożliwia jej prawidłowe wykonanie. 

7. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych Administrator nie będzie podejmował decyzji 
w sposób zautomatyzowany, nie będzie także dokonywał profilowania. 

 
 
 

Zapoznałam/zapoznałem się ………………………………………….………..……………………………………….. 
                                                 (imię, nazwisko, data, miejscowość) 

 

 


