Nr zgłoszenia………………..

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
POTENCJALNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

NAZWA I ADRES:
1.

 podmiotu gospodarczego
 osoby fizycznej
OSOBA DO KONTAKTU:

2.

3.

 imię i nazwisko
 telefon
 e-mail
LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:
 dokładny adres
 numery ewidencyjne działek
 obręb

4.

STATUS WŁADANIA:

5.

POWIERZCHNIA TERENU:
/w ha/

⃝ własność
⃝ współwłasność
⃝ użytkowanie wieczyste
⃝ inne …...........................................................

6.

OBECNE UŻYTKOWANIE:

⃝
⃝
⃝
⃝

7.

FORMA UDOSTĘPNIENIA
TERENU:

⃝
⃝
⃝
⃝

8.

INFORMACJE DODATKOWE
(możliwość powiększenia terenu)

tereny przemysłowe
tereny usługowe
tereny mieszkaniowe
tereny inne …..................................................
sprzedaż
dzierżawa
wynajem
inne …...........................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu
realizowania zadań związanych z promocją terenów inwestycyjnych zgłoszonych do bazy terenów
inwestycyjnych Miasta Zduńska Wola.

………………………………………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………………………..
czytelny podpis

Informacja:
 Zgłoszone nieruchomości będą weryfikowane pod względem możliwości:
a) zakwalifikowania jako tereny inwestycyjne
b) przeznaczenia pod określone funkcje
Ankieta na służyć stworzeniu wspólnej bazy terenów inwestycyjnych naszego regionu oraz
promocji oferty w kraju i za granicą w celu pozyskaniu inwestorów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą
w Zduńskiej Woli, przy ul. Stefana Złotnickiego 12.

2.

Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;
2) przez

elektroniczną

skrzynkę

podawczą:

link

dostępny

na

stronie:

http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=51965;
3) telefonicznie: 43 825 02 00;
4) poprzez adres e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl.
3.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl.

4.

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizowania zadań związanych z promocją terenów
inwestycyjnych zgłoszonych do bazy terenów inwestycyjnych Miasta Zduńska Wola na podstawie art. 6
ust. 1 lit a 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).

5.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym
również realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.

Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

