
Oferta turystyczna Chełmna na 2020 i 2021 rok 

 

Oferta firm 

 

Nazwa i adres obiektu:  
  ….................................................................................................................................. 

  …..................................................................................................................................

   

Dane kontaktowe obiektu: 
  …..................................................................................................................................

  …..................................................................................................................................

   

Nazwa firmy  (jeśli jest inna niż nazwa obiektu): 

  …..................................................................................................................................

  …..................................................................................................................................

    

Nazwa i opis produktu (max. 300 znaków ze spacjami)* 

 *(lokalizacja, główna korzyść dla klienta – wyróżniki) 

  …..................................................................................................................................

  ….................................................................................................................................. 

Ceny obowiązujące - podane w złotych (dowolna ilość znaków):  

  …..................................................................................................................................

  …..................................................................................................................................

   

Oferowane zniżki - podane w złotych (dowolna ilość znaków): 

  …..................................................................................................................................

  ….................................................................................................................................. 

Cena jednostkowa - podana w złotych (dowolna ilość znaków): 

  …..................................................................................................................................

  ….................................................................................................................................. 

   

Warunki propozycji/oferty/zakres świadczeń (dowolna ilość znaków):* 

*(przy określeniu odbiorcy, formy i czasu obowiązywania oferty prosimy podać konkretne terminy,  

odbiorców oferty np. weekendowa, pobyt dłuższy niż 3 dni, sezon letni od... do..., weekendowa/pobytowa 

dla par/zakochanych, walentynkowa dla par/zakochanych, oferta ślubna, oferta romantyczny 

wieczór/weekend dla pary/zakochanych, oferta dla rodzin z dziećmi, oferta dla singli, oferta aktywnego 

spędzenia czasu w terminie od... do..., nordic walking, rowerowa; po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym; 

forma i terminy zgłoszenia itp.; prosimy podać w punktach – nie opisowo) 
  …..................................................................................................................................

  ….................................................................................................................................. 

   

 

…...............................     .............................................................. 

        Miejsce i data               Pieczątka i podpis właściciela 

       

Formularz prosimy dostarczyć do 23 października 2019 r. do Urzędu Miasta Chełmna, Biuro 

Podawcze, pok.  101 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miasta Chełmna; ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. 
 

Dodatkowo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza w formie elektronicznej w wersji 

do edycji na adres e-mail:promocja@chelmno.pl 
 

Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie internetowej 

www.chelmno.pl  
w zakładce Sport i Turystyka>akcja promocyjna>katalog ofertowy 2020 – 2021 

 



Wyrażam zgodę na*: 
□ - wykorzystanie przez Urząd Miasta Chełmna/ Gminę Miasto Chełmno powyższych danych zgodnie 

z załączoną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

□ - przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 i lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.  

 - na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres mailowy i tradycyjną drogą pocztową  informacji 

dot. działań promocyjnych miasta Chełmna.  

 

 

 

Chełmno, dn. …………………     ......................................................... 

        Pieczątka  firmy/organizacji/instytucji/  

        Imię i nazwisko (czytelnie) i podpis  

 

*właściwe zakreślić 

   
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 

maja 2018 r. przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w Gminie 

Miasto Chełmno oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 

 86-200 Chełmno, adres e-mail: biuro_informacji@chelmno.pl. 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

poczty elektronicznej: iod.um@chelmno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IOD. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe tj. nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, telefon, poczta elektroniczna, adres 

strony internetowej, w tym facebook) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której 

dane dotyczą, w celu promocji miasta i Państwa działalności gospodarczej 

w materiałach promocyjnych, publikacjach i na stronach internetowych miasta Chełmna, której dane są 

przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO. 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym podmiotom lub kategoriom podmiotów danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana 

danych mogą być: 

a) media (tv, prasa, radio, internetowe, media społecznościowe), 

b) portale internetowe miasta Chełmna oraz media społecznościowe. 

c) wydawnictwa przygotowujące publikacje i informacje na strony internetowe miasta.  
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego  

w pkt 3 celu przetwarzania tj. do czasu odwołania zgody lub powzięcia przez nas informacji 

o zaprzestaniu prowadzenia przez Państwo działalności gospodarczej.  
 

6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje 

Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

 


