Załącznik do zarządzenia Nr 476/2021
Burmistrza Miasta Hrubieszowa
z dnia 17 marca 2021 r.
Regulamin Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację
i zasady funkcjonowania Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych.

2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) regulamin – Regulamin Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych;
2) administrator – Gmina Miejska Hrubieszów;
3) zgłaszający – Przedsiębiorca (właściciel/osoba uprawniona do reprezentacji), który zgłasza firmę
do Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych;
4) wizytówka – informacje na temat firmy rodzinnej w formie prezentacji zawierającej podstawowe
dane teleadresowe, adres strony www, poczty elektronicznej, dane NIP oraz REGON;
5) baza – Hrubieszowska Baza Firm Rodzinnych;
6) portal – strona internetowa:https://www.miasto.hrubieszow.pl/;
7) firma rodzinna - to firma, która spełnia poniższe kryteria:
a) w firmie pracują co najmniej dwie osoby spokrewnione ze sobą,
b) przynajmniej jedna osoba z rodziny musi odgrywać znaczną rolę w procesie zarządzania
firmą,
c) członkowie rodziny są w posiadaniu większej części kapitału przedsiębiorstwa,
d) firma musi postrzegać sama siebie jako przedsiębiorstwo rodzinne;
8) checkbox – pole wyboru.
3. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
4. Baza skierowana jest do Przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy rodzinne na terenie Miasta
Hrubieszów.
5. Nadzór nad zgłaszanymi ofertami oraz prawidłowym funkcjonowaniem bazy sprawuje stanowisko
właściwe ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Hrubieszów.
§2

1. Zamieszczenie informacji na portalu następuje na wniosek zgłaszającego na podstawie formularza
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku chęci usunięcia informacji z
portalu, zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia formularza stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu. Formularze dostępne są na stronie https://www.miasto.hrubieszow.pl.
2. Wypełnienie formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:

1) zgłaszający powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest oznaczone jako
opcjonalne;
2) do formularza można dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia prezentujące firmę rodzinną, wizerunek
właścicieli itp., proponowany format zdjęć jpg wielkość do 2 MB;

3) w przypadku chęci zamieszczenia zdjęć, należy przesłać je drogą elektroniczną na adres:
invest@miasto.hrubieszow.pl. Jeżeli zdjęcia zawierają wizerunek osoby fizycznej, to do
zgłoszenia należy załączyć zgodę na udostępnienie wizerunku przez tą osobę według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, w formie skanu lub zdjęcia. Chcąc
wycofać zgodę na udostępnienie wizerunku, należy wypełnić załącznik nr 4 i również przesłać
go drogą elektroniczną;
4) informacje wpisane do formularza powinny być zgodne z prawdą, przy czym zgłaszający jest
osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza;
5) zgłaszający powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu i jego
akceptację zaznaczając odpowiedni checkbox pod formularzem zgłoszenia.
3. Zgłoszenie oferty do bazy jest bezpłatne.
4. W celu aktualizacji wizytówki zgłaszający zobowiązany jest do ponownego przesłania
formularza (załącznik nr 1) zawierającego aktualizowany zakres danych oraz dopisania w uwagach
„aktualizacja”.
5. Wizytówka zostanie zamieszczona w bazie na czas nieokreślony lub do momentu wycofania jej przez
zgłaszającego lub usunięcie przez administratora w przypadku gdy jest ona niezgodna z niniejszym
regulaminem.
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych wizytówek oraz za
ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu.
7. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia treści wizytówki, w przypadku, gdy jest ona
niezgodna z niniejszym regulaminem.
§3
Baza jest publikowana na stronie internetowej: https://www.miasto.hrubieszow.pl.
§4
1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem 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 (RODO):
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Hrubieszów. Dane adresowe: ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22500 Hrubieszów, telefon: (84) 696 25 04, (84) 696 28 08, adres email:
um@miasto.hrubieszow.pl;
2) z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres Gminy Miejskiej lub
mailem na konto iod@miasto.hrubieszow.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji w Hrubieszowskiej Bazie Firm
Rodzinnych oraz publikacji na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl - na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO);
4) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego powyżej;
5) odbiorcami danych osobowych będą osoby zainteresowane Państwa ofertą. Baza Firm
Rodzinnych publikowana jest na stronie internetowej: www.miasto.hrubieszow.pl;

6) dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub tak długo jak aktualna
będzie Państwa wizytówka.
2. Mają Państwo:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
6) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Zgodę można wycofać poprzez zaznaczenie odpowiedniego chekboxa pod formularzem (załącznik nr
2) i przesłaniu ponownym formularza. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
wiąże
się z wycofaniem oferty z bazy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu "Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO HRUBIESZOWSKIEJ BAZY FIRM RODZINNYCH

Prosimy o wypełnienie formularza
Nazwa*

Adres*

Telefon

e-mail*

www:

Branża*

NIP lub REGON*

Opis działalności firmy*

Uwagi

*Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu przez
Gminę Miejską Hrubieszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w celu publikacji
informacji dotyczącej firmy rodzinnej.
Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
* pozycja wymagana

Załącznik nr 2 do Regulaminu "Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych"

FORMULARZ WYCOFANIA WIZYTÓWKI Z HRUBIESZOWSKIEJ BAZY FIRM
RODZINNYCH
Prosimy o wypełnienie formularza
Nazwa*

Adres*

NIP lub REGON*

*Wycofuję ofertę z Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych.
*Oświadczam, że wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, publikowanych w Bazie Firm
Rodzinnych przez Gminę Miejską Hrubieszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Hrubieszów.
Wiem, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wycofaniem oferty z bazy.

* pozycja wymagana

Załącznik nr 3 do Regulaminu "Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych"

…...........................................................
Imię i nazwisko wyrażającego zgodę
OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęć, w celu opublikowania ich w
Hrubieszowskiej Bazie Firm Rodzinnych.
Wiem, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

……………………….………………….……………
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Hrubieszów. Dane adresowe: ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów,
telefon: (84) 696 25 04, (84) 696 28 08, adres email: um@miasto.hrubieszow.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres Gminy Miejskiej lub mailem na
konto iod@miasto.hrubieszow.pl.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu opublikowania zdjęć w bazie - na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego powyżej.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zainteresowane działalnością Państwa firmy. Baza publikowana
jest na stronie internetowej: www.miasto.hrubieszow.pl.
6. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody lub usunięcia wizytówki z bazy.
7. Mają Państwo:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa);
6) prawo do wycofania zgody.

Załącznik nr 4 do Regulaminu "Hrubieszowskiej Bazy Firm Rodzinnych”

…...........................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Wycofanie zgody na przetwarzanie wizerunku
Oświadczam, że wycofuję zgodę na udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęć, w celu opublikowania ich
w Hrubieszowskiej Bazie Firm Rodzinnych przez Gminę Miejską Hrubieszów reprezentowaną przez Burmistrza
Miasta Hrubieszowa.
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.

……………………….………………….…………
Data i podpis wnioskodawcy
___________________________________________________________________________
Wypełnia Administrator

Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie.

……………………….………………….……………
Data i podpis osoby uprawnionej przez Administratora

