Urząd Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały gen. W. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
e-mail: starowka@um.torun.pl
WNIOSEK
o zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka gastronomicznego
na terenie Rynku Staromiejskiego, ul. Różanej, ul. Szerokiej, ul. Królowej Jadwigi, ul.

Chełmińskiej, Rynku Nowomiejskiego, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarskiej *
przez przedsiębiorcę (podać pełną nazwę lub imię i nazwisko): …………………………………….
1. Dane przedsiębiorcy indywidualnego:
imię, nazwisko:
PESEL:
NIP:
tel. komórkowy, stacjonarny
adres poczty elektronicznej:
adres korespondencyjny:

2. Dane wspólników spółek handlowych (spółki osobowe, spółki kapitałowe)
I. imię, nazwisko:
PESEL:
NIP:
KRS
tel. komórkowy, stacjonarny
adres poczty elektronicznej:

II. imię, nazwisko:
PESEL:
NIP:
tel. Komórkowy, stacjonarny
adres poczty elektronicznej:

3. Lokalizacja, termin, powierzchnia ogródka kawiarnianego/gastronomicznego:
od dnia ....................r. do dnia ....................r. adres:........................................................… ….… pow.: …….…. m2

4. W ogródku kawiarnianym/gastronomicznym będzie / nie będzie* instalowana energia
elektryczna w celu:
□ ogrzewania
□ oświetlenia
□ zasilania kasy fiskalnej
□ inne przeznaczenie – jakie ?
……………………………………………………………………………………...………..

5. W ogródku kawiarnianym/gastronomicznym będą / nie będą* używane:
□ promienniki cieplne pod parasolami
□ ogrzewacze elektryczne (np. dmuchawy)
□ urządzenia grzewcze stojące (gazowe)
□ inne urządzenia emitujące ciepło – jakie ?
………….……………………………………………………………………………………...

6. FREE TOILET (zaznaczyć właściwe)
TAK

NIE

7. Nazwa i adres lokalu gastronomicznego/kawiarni przy którym zorganizowany będzie
ogródek:
……………………………………………………………………………………………………………
8. Ogródek kawiarniany/gastronomiczny usytuowany będzie: przed lokalem /w podwórzu
(właściwe podkreślić)
9. Imię, nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy:
........................................................................................................................................ ...........................
nr tel. komórkowego: ……............................................... nr tel. stacjonarnego: ……….............................................

10. Dane dotyczące faktury VAT*
1. Czy należy wystawić fakturę VAT ?

□ TAK

□ NIE

2. Jeżeli TAK – to proszę podać dane, potrzebne do wystawienia faktury VAT:
Nazwa wnioskodawcy (na którego ma być wystawiona faktura VAT) - musi być zgodna z umową:
……………………………………………………………………………………………………………
Adres wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr NIP wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres, na który ma być wysłana faktura VAT:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

data …………………………. r.

.………………………..………..
podpis/y
wnioskodawcy/ów

Oświadczenie 1*:
Oświadczam/y, że instalacja elektryczna w ogródku kawiarnianym/gastronomicznym firmy (nazwa
wnioskodawcy)………………………………………………………………………………………….zlokalizowanym
(adres)………………..................................................................................................................................zostanie wykonana i
sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP do 1 kV, a
wszystkie urządzenia elektryczne wykorzystane w ogródku kawiarnianym/gastronomicznym będą posiadać wymagane
przepisami atesty.
data …………………………. r.

…………………………………
podpis/y wnioskodawcy/ów

Oświadczenie 2*:
Oświadczam/y, że urządzenia grzewcze zasilane gazem w ogródku kawiarnianym/gastronomicznym firmy (nazwa
wnioskodawcy)
.……………………………………………………………………………….zlokalizowanym
(adres)….......................................................................................................................................będą posi adać wymagane
przepisami atesty oraz że będą montowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
data …………………………. r.

………………………………..
podpis/y wnioskodawcy/ów

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu
przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/Pani praw może Pan/Pani
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl,
telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:
- w celu zawarcia umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w
Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Różana, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chełmińska, ul. Rynek
Nowomiejski, ul. Wielkie Garbary i ul. Żeglarska pod organizację sezonowego ogródka gastronomicznego na
podstawie Zarządzenia Nr 305 PMT z dnia 12 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
organizowania sezonowych ogródków gastronomicznych z późn. zmianami oraz art. 6 ust 1 lit c) RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych jest wymagane przepisem prawa: ww. zarządzeniem oraz
rozporządzeniem.
W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych Urząd nie zawrze umowy na udostępnienie terenu
dróg wewnętrznych pod organizację sezonowego ogródka gastronomicznego.
Pana/Pani dane osobowe będziemy udostępniali podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski.
Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat (kat. arch. BE10).
Ma Pan/Pani prawo do:
1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii przez okres przechowywania.
2) Poprawienia swoich danych.
3) Ograniczenia przetwarzania danych:
Ma Pan/Pani prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania
Pana/Pani danych osobowych w przypadku:

- przekonania Pana/Pani, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane
bezpodstawnie
- nie chce Pan/Pani abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania
4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na
stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres
mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 .
Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/Pani tożsamość (dokonać
Pana/Pani identyfikacji).

…………………………………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:






tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być organizowany ogródek gastronomiczny,
mapkę na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji ogródka,
projekt, wizualizację oraz zdjęcia poszczególnych mebli, urządzeń, ogrodzenia, roślinności oraz innych
elementów wyposażenia ogródka z podaniem ich wymiarów oraz widokami i rzutami parasoli,
zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń wydane przez Wydział Podatków i
Windykacji Urzędu Miasta Torunia,
potwierdzenie przelewu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dowód wpłaty kaucji),

data ………………………….r.
*właściwe zaznaczyć/wypełnić

……………………………..
podpis/wnioskodawcy/ów

