
............………….................….................                      Nowa Ruda, dnia ……….................................
           (imię i nazwisko przedsiębiorcy)

............................………….…...................
            (siedziba i adres przedsiębiorcy)

NIP: .....…….....………....……................

Numer telefonu*: ………..……………  

                                              

                                                       Burmistrz  Miasta Nowa Ruda

W N I O S E K

o wydanie zgody na wydłużenie czasu pracy otwarcia placówki detalicznej, zakładu
gastronomicznego lub zakładu usługowego dla ludności

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu otwarcia ...................... 

.......................................................................................................................................................
                                        (nazwa placówki detalicznej, zakładu gastronomicznego lub zakładu usługowego dla ludności)

w Nowej  Rudzie, ul. .................................................................  do godziny ............................ .
 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia ładu i porządku publicznego w lokalu i
jego najbliższej okolicy oraz przestrzegania ciszy nocnej.
 

                                                                                            ……...................................................
                                                                                                                                                                  (podpis przedsiębiorcy)                          

* Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia
  2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydział Organizacyjny
  i Kadr Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie moich danych osobowych w celach kontaktowych. 

                                                                                                                             ………..……………………..…………………
                                                                                                                                             czytelny podpis przedsiębiorcy wyrażającego  zgodę

Informacje o lokalu:
1. Rodzaj prowadzonej działalności**: 
       1)    placówka   detaliczna; 

2) zakład  usługowy dla ludności;
3) zakład gastronomiczny;  
4) zakład gastronomiczno-rozrywkowy, w którym organizowane są imprezy rozrywkowe tj.: dyskoteki, 
       bale, wesela, dansingi, przyjęcia podczas których wykorzystywane  są  urządzenia emitujące hałas do 
       środowiska lub zatrudnione są zespoły muzyczne;

2. Rodzaj obiektu**: 
1)   lokal w budynku mieszkalnym;

       2)    budynek wolnostojący; 
       3)    lokal w pawilonie użytkowym;

*   -  Dane fakultatywne – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z
        wnioskodawcą  w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 



** -  niepotrzebne skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA

  INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH

OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda
     z siedzibą ul. Rynek 1  57-400 Nowa Ruda; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w następujący sposób:  listownie na
     adres: ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda,    przez e-mail:  iod@um.nowaruda.pl,
     telefonicznie: (74) 872 03 15  lub  (74) 872 03 00;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na
    podstawie:
    a) art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
        27 kwietnia 2016 r.;

\\   
               b)  uchwała nr 84/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003r. w
         sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów 
         gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Nowa Ruda 
         z późniejszymi zmianami:

    c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z
        2017r. poz. 1257 z późn.zm.);      

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
     uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego
     dane osobowe zostały zebrane a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
     z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
    wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
    dowolnym momencie*;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
    Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

* Prawo żądania od administratora  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,   wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania  nie jest  możliwe jeżeli  przetwarzanie danych osobowych
odbywa się z przepisu prawa.

                                                                                      ………….......................................................................
                                                                                                                                                     data i czytelny podpis przedsiębiorcy




	W N I O S E K

