
Borne Sulinowo, …………………………………… 2022 r. 
 

 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem 

Sulinowie Al. Niepodległości 21 

78-449 Borne Sulinowo 

PBS Oddział w Bornem Sulinowie 

Konto nr 81 8581 1056 0300 1427 2000 0005 

 
Proszę o rezerwację stoiska handlowego nr………………….. podczas XVII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów 

Militarnych 12-15 sierpnia 2022 r. Zobowiązuję się do uiszczenia kwoty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty 

rezerwacji. W przypadku niewywiązania się z powyższego zgadzam się na anulowanie zamówienia. 

Firma Osoba fizyczna 

Dane do faktury: 

Nazwa firmy: Imię: 

Ulica, nr lokalu: Nazwisko: 

Kod: NIP/PESEL: 

Miejscowość: Ulica, nr domu: 

NIP: Miejscowość: 

Tel. Tel. 

 
Zapotrzebowanie na prąd (min./max. moc zamówiona 2 kW): 

e-mail: 

Profil handlu (prowadzony handel MUSI mieć charakter militarny-wojskowy, sprzedawane artykuły mogą być tylko 

pochodzenia wojskowego lub im podobnego*) : 

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: 

Zobowiązuje się do wyposażenia stoiska w gaśnicę p.pożarową. 

Oświadczam, że jestem świadomy całkowitego zakazu handlu materiałami pirotechnicznymi oraz propagującymi 

zgodnie z zapisem Art. 256 Kodeksu Karnego (Dz.U. 2021.0.2345) faszyzm, komunizm lub inny ustrój 

totalitarny w trakcie trwania imprezy, pod groźbą natychmiastowego usunięcia ze stoiska, bez zwrotu 

poniesionych kosztów. 

 
*Niedostosowanie się do wymogu handlu tylko o wyłącznie artykułami pochodzenia militarnego-wojskowego będzie 

skutkować usunięciem podmiotu handlującego z terenu Zlotowiska bez zwrotu poniesionych kosztów! 

 
Wyrażam bezterminową, bezwarunkową zgodę na stosowanie przez sprzedawcę faktury elektronicznej i wnoszę o przesyłanie informacji o 

wystawieniu faktury na adres mailowy (….…………………………………………………………………………..). 

 

…………….………………………………………………..…………… 

(Nazwisko i imię  lub  pieczątka imienna) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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)  (Dz. U. 

UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 

78-449 Borne Sulinowo. Z administratorem można skontaktować za pośrednictwem skrzynki e-mail: 

sport@bornesulinowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@bornesulinowo.pl.  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z wynajęciem stoiska handlowego, na podstawie zawartej umowy (art. 

mailto:sport@bornesulinowo.pl
mailto:iod@bornesulinowo.pl


6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe 

informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: http://www.ckir.bornesulinowo.pl/ w zakładce 

„Klauzula informacyjna”. 

 

http://www.ckir.bornesulinowo.pl/

