
PEŁNA NAZWA:

DOKŁADNY ADRES:

E-MAIL:

DANE DO FAKTURY VAT:

PEŁNE DANE FIRMY:

NIP (EUROPEJSKI - DLA FIRM ZAGRANICZNYCH):

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA STOISKO NA MIEJSCU:

IMIĘ I NAZWISKO:

TEL. KONTAKTOWY:

DANE DO WJAZDÓWKI NA TEREN FESTIWALU (MAX. DWA AUTA):

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY:

TEL. KONTAKTOWY KIEROWCY:

NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU:

DATA PRZYJAZDU NA FESTIWAL:

POSIADAM WŁASNY TERMINAL: TAK NIE

INFORMACJE OGÓLNE:

PRZYKŁADOWY ASORTYMENT:

DATA WPŁYWU:

DATA WPŁATY: NR ZGODY:

WYPEŁNIONY WNIOSEK PRZESŁAĆ NA: T.MATULEWICZ@ZLOTYMELON.PL

Wniosek o zgodę na działalność gospodarczą na 25 Pol'and'Rock Festival - Kostrzyn n/Odrą 2019

PUNKT SPRZEDAŻOWY
Ważny tylko z kopią wpisu do CEiDG lub odpisem KRS

(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

Oświadczam, że zapoznałem się z "Regulaminem uczestnictwa Firm Handlowych w 25. Pol'and'Rock Festival Kostrzyn n/Odrą 2019", akceptuję jego 

treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Zobowiązuję się także do przekazania osobom, których dane podałem powyżej, treści klauzuli informacyjnej (znajdującej się poniżej) oraz do 

zapoznania ich z ww. Regulaminem.

Wnioskuję o wynajęcie:

stoisk(a) w częsci
(cyfrą wpisać ilość) (zakreślić odpowiednią część)

A B

DANE FIRMY:

PODPIS I PIECZĘĆ



Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do:

• zawarcia i wykonania umowy dotyczącej stanowiska handlowego na Pol’and’Rock Festival (art. 6 ust. 1 lit. b - RODO) – do 

momentu zrealizowania umowy;

• prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c - RODO) – czas przetwarzania 5 lat od końca roku w którym 

odbył się festiwal, zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków;

• dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f - RODO) – 6 lat od zakończenia współpracy.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Złoty Melon sp. z o.o. w zakresie świadczonych przez nich usług w 

tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z 

Twoich danych w swoich celach.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy na postawienie stoiska 

handlowego na Pol’and’Rock Festival.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Złoty Melon Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Administrator danych i kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Złoty Melon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 

02-738; w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w firmie Złoty Melon Sp. z o.o. prosimy pisać na 

adres pocztowy, mailowy ochronadanych@zlotymelon.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 22 397 78 40.

Cel i czas przetwarzania danych


