
Załącznik  
do Zarządzenia Nr  18/2018 
Dyrektora ZCK 
z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

   
 
 

 
 

Kraków, dnia …………………..…….... 
 
 

Wniosek o zawarcie umowy na udostępnienie terenu  
pod handel okrężny stały/okazjonalny* 

 
 
 
Wnioskodawca (imię i nazwisko lub oznaczenie podmiotu gospodarczego): 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
 
 
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Tel. kontaktowy  …………….……………………….…  
 
NIP (dotyczy tylko podmiotów gospodarczych)  …………………………………...………………………………...............  
 
PESEL  (dotyczy tylko płatników podatku rolnego) ………………………………………………….………………………...… 
 
Nazwa cmentarza, przy którym prowadzony ma być handel okrężny:  ……………………………………….………...… 
 
Numer stoiska: ………………………………………………………………………………………………..……………………. 
 
Przedmiot handlu okrężnego: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Planowany okres prowadzenia handlu okrężnego: ………………………………………………………..………………...…. 
 
Oświadczam, że w przypadku podania błędnych danych, ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe  
z tego tytułu. Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami opłat z tytułu prowadzenia handlu okrężnego  obowiązującymi  
w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. 

 
 

 
………………….……………….... 
Czytelny podpis Wnioskodawcy 

Dokumenty od Wnioskodawcy: 
1) zwymiarowany projekt stoiska (zdjęcie, rysunek, folder) 
2) pozytywna opinia Plastyka Miasta dotycząca formy i kolorystyki stoiska - oryginał 
3) dla rolników – kserokopia aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego wraz z kserokopiami 

dowodów wpłaty podatku za bieżący rok kalendarzowy (oryginały do wglądu),  
4) dla spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki (oryginał do wglądu) 
5) dowód osobisty lub paszport – do wglądu 

 
 
 
 niepotrzebne skreślić 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Rozpatrzenie  ww. sprawy wymaga podania danych osobowych Wnioskodawcy w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do 
korespondencji lub adresu zamieszkania, nr PESEL Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 
31-510 Kraków.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z siedzibą ul. Rakowicka 26, 

31-510 Kraków.  
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.  
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszka Baranek, e-mail: iod@zck-krakow.pl.  

mailto:iod@zck-krakow.pl


4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:  
1) art. 6 ust.1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - czyli przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez okres wynikający  

z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983  r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).  
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Pani/Pana 
danych.  

7. Pani/Pan ma również prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.  
8. Podanie danych : imię, nazwisko i adres, nr PESEL jest wymogiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości zawarcia umowy.  
 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie,  
ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków , zawartych w powyższym formularzu w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. Podanie danych 
jest dobrowolne.  
 

 
.............................................................  
    Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 


