Załącznik nr 4
do Regulaminu organizacyjno-porządkowego korzystania z miejsc handlowych na Śląskiej Giełdzie Kwiatowej

FORMULARZ „C” / UMOWA < 12 M-CY, WSPÓŁPRACA SEZONOWA
wypełnia Korzystający

A
Oznaczenie miejsca handlowego:
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
wypełnia pracownik Synergii

B

Data wpływu formularza: …………………………………………………………………………………………………………….
podpis (imię i nazwisko)

Rodzaj umowy: ☐ na czas określony do ………...…………………..….
Numer karty: ……………………….………….

☐ jednodniowa

Data wydania karty: …………………………………………..

wypełnia Korzystający

C

Potwierdzam odbiór Karty Sprzedawcy w dniu ……………………………………………………………………………
………….…..……………………………………………………………
podpis (imię i nazwisko)

wypełnia Korzystający

Nazwa Korzystającego / Najemcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy):
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………… REGON: ………………………………….………………………..
PESEL/nr dokumentu tożsamości (w przypadku osoby fizycznej): …………..…..…………………………………..
Adres siedziby:
ulica: …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy: …………………………….………… miejscowość: ………………………………………………..……………………….……….
gmina: …………………………………….……………. powiat: …………………………………………………….…………………………………….
województwo: ……………………………..……………………………………… kraj: …………………………………………………………………

Adres do faktury (jeśli jest inny niż adres siedziby):
ulica: …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy: …………………………….………… miejscowość: ………………………………………………..……………………….……….
gmina: …………………………………….……………. powiat: …………………………………………………….…………………………………….
województwo: ……………………………..……………………………………… kraj: …………………………………………………………………

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby):
ulica: …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
kod pocztowy: …………………………….………… miejscowość: ………………………………………………..……………………….……….
gmina: …………………………………….……………. powiat: …………………………………………………….…………………………………….
województwo: ……………………………..……………………………………… kraj: …………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………..………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

D
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FORMULARZ „C” / UMOWA < 12 M-CY, WSPÓŁPRACA SEZONOWA
wypełnia Korzystający

Typ Korzystającego:

☐ producent

☐ importer

☐ dystrybutor

wypełnia Korzystający

E

F

Gdzie Pani / Pan parkuje swój samochód?
☐ na miejscu handlowym

☐ na parkingu płatnym przy Hali Kwiatów
(nr karty ……………………………. – wypełnia pracownik Synergii)

☐ na parkingu przy ul. Sadowej 6

☐ inne miejsce (jakie? ……………………………………..)

wypełnia Korzystający

G

Identyfikacja pojazdów

1. Marka pojazdu: ………………………………………….………………………..…………………………………………………………
Nr rejestracyjny pojazdu: …………………...………………………………………………………………………………………….
Rodzaj pojazdu:

☐ samochód osobowy

☐ samochód dostawczy do 3,5 t

☐ samochód dostawczy
pow. 3,5 t

☐ ciągnik siodłowy z naczepą

2. Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr rejestracyjny pojazdu: …………………...............................................……………………………………………….
Rodzaj pojazdu:

☐ samochód osobowy

☐ samochód dostawczy do 3,5 t

☐ samochód dostawczy
pow. 3,5 t

☐ ciągnik siodłowy z naczepą

Więcej pojazdów – proszę wypełnić Formularz „D” / POJAZDY DODATKOWE
wypełnia Korzystający

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

H

Proszę wpisać szczegółowe nazwy oferowanego asortymentu.

☐ kwiaty cięte …………………………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ kwiaty doniczkowe / rabatowe ……………………………..………………………………………………...…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ rośliny sztuczne / stroiki ……………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
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☐ drzewa i krzewy ozdobne / owocowe ……………………………………………………………….………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ artykuły dekoracyjne / przemysłowe ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
☐ inne ..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
wypełnia Korzystający

I

Proszę zaznaczyć „X” miesiące, w których Pan/Pani planuje prowadzić sprzedaż.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

kwiaty cięte / zieleń cięta
kwiaty doniczkowe /
rabatowe
kwiaty sztuczne / stroiki
drzewa i krzewy ozdobne /
owocowe
artykuły dekoracyjne /
przemysłowe
inne

Uwagi:

J

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wypełnia Korzystający

Przetwarzanie wizerunku.

K
*Proszę wybrać właściwe.

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku przez firmę Synergia Michał Kostelecki, poprzez jego utrwalenie i naniesienie (nadrukowanie) na
Kartę Sprzedawcy, która będzie wykorzystywana w celach identyfikacyjnych. Utrwalony wizerunek będzie
również przechowywany w systemie komputerowym należącym do Synergia Michał Kostelecki w celu
wydania duplikatu utraconej Karty.
………………………………..……………………..
data, podpis (imię i nazwisko)
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FORMULARZ „C” / UMOWA < 12 M-CY, WSPÓŁPRACA SEZONOWA
wypełnia Korzystający

L

Oświadczenie dotyczące kontroli uprawnień do korzystania z miejsca handlowego.
Niniejszy, na każde wezwanie osoby upoważnionej przez Michała Kosteleckiego zobowiązuje się do okazania
Karty Sprzedawcy oraz aktualnego dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu lub innego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia swojego uprawnienia do korzystania z oznaczonego miejsca
handlowego.
Zostałam/-em także poinformowana/-y, iż odmowa okazania takiego dokumentu, przedstawienie
dokumentu nieaktualnego, czy unikanie okazania dokumentu w inny sposób będzie skutkować naliczeniem
opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacyjno – porządkowego korzystania z miejsc
handlowych na Śląskiej Giełdzie Kwiatowej dot. wysokości opłat za korzystanie z miejsc handlowych.
………………………………………………………...
data, podpis (imię i nazwisko)

wypełnia Korzystający

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem organizacyjno-porządkowym korzystania z miejsc
handlowych na Śląskiej Giełdzie Kwiatowej.

M

Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin organizacyjno – porządkowy korzystania z miejsc
handlowych na Śląskiej Giełdzie Kwiatowej obowiązujący na terenie administrowanym przez Synergia Michał
Kostelecki z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 3.
………………………………………… …………..
data, podpis (imię i nazwisko)

Informacja firmy Synergia Michał Kostelecki o przetwarzaniu danych osobowych
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 realizacji umowy podstawowej, której jest
Pani/Pan stroną, a przedmiotem jest najem powierzchni handlowej. Podstawą prawną przetwarzania w tym
zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
II.
Ponadto, jeżeli wyraził/wyraziła Pani/Pan zgodę na umieszczenie wizerunku na Karcie Sprzedawcy,
Administrator przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe w celu kontroli i potwierdzania prawidłowości
wykonywania umowy podstawowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
III.
Administrator może wykorzystywać także Pani/Pana dane osobowe zawarte w powyższym formularzu w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego, dochodzenia
należności i innych, 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, podmioty wskazane przez Państwa jako te, z którymi będziecie korzystać z miejsc
handlowych naprzemiennie oraz podmioty z mocy przepisów prawa uprawnione do otrzymywania dotyczących
Państwa danych.
Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz informacje o oferowanych produktach, mogą być udostępniane
szerszemu gronu odbiorców, w szczególności osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora, innym
najemcom, osobom odwiedzającym Śląską Giełdę Kwiatową.
4. Dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
a. W przypadku danych przechowywanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez cały okres realizacji umowy,
a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń.
b. W przypadku danych przechowywanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) do czasu cofnięcia zgody, jednakże
cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
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,

N
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c. prawo do żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli
Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego przetwarzania,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e. prawo do przenoszenia swoich danych,
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody.
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie wskazanych w Formularzu A danych oraz jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania
uniemożliwia zawarcie umowy.
Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a odmowa jej udzielenia nie wpływa na możliwość
zawarcia umowy i wydanie Karty Sprzedawcy.
7. Na podstawie przetwarzanych danych osobowych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany, nie będzie także dokonywał profilowania.

Zapoznałam/zapoznałem się ……………………………………….………..………………………………………..
data, podpis Korzystającego (imię i nazwisko)

