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Drodzynot
Mieszkańcy.

Mając na uwadze specyficzną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, a co za tym idzie ograniczeniami
związanymi z handlem i zamknięciem Targowiska w Mosinie chcemy zaproponować Wam nową formę wymiany
kontaktów by przetrwać te trudne czasy.
e-targowisko Mosina to miejsce, gdzie możecie udostępniać kontakty do siebie, i w efekcie realizować sprzedaż i
zakupy z dowozami lub odbiorem u sprzedawcy. To miejsce tak jak targowisko podzielone na branże.
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Jak to działa?
Sprzedawcy: zgłaszacie się do nas pisząc komentarz pod zdjęciem w branży, w której prowadzicie handel
(zdjęcia z podziałem na branże dostępne są tu: KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO BRANŻ), podajecie informacje o tym, w
jakiej branży prowadzicie sprzedaż, zostawiacie nr telefonu i czekacie na klientów.
Klienci: jedyne, co musicie zrobić, to skontaktować się ze sprzedawcą z listy, zamówić towar i umówić się na
formę płatności i odbioru.
Regulamin dotyczący funkcjonowania e-Targowiska
Regulamin dotyczący funkcjonowania e-Targowiska
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy
Mosina (dalej Administrator) z siedzibą z siedzibą: Urząd Miejski w Mosinie tel. +48 618-109-500, adres e-mail:
um@mosina.pl
2. Współadministaratorem Państwa danych osobowych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook na
zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
3. Użytkownik poprzez dodanie komentarza pod określonym postem wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby funkcjonowania e-Targowiska. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym
momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody, przed jej cofnięciem. Przetwarzane dane będą
wykorzystywane jedynie na potrzeby w. wym. akcji i zostaną usunięte po jej zakończeniu. Więcej informacji na
temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących użytkownikowi praw z tego
tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.
4. Sprzedawca pod postem przedstawiającym jego branże pisze w komentarzu podstawowe dane: Imię i nazwisko,
numer telefonu, informacja o dostawie bądź odbiorze osobistym oraz krótki (maksymalnie 2 zdania) opis

sprzedawanych produktów.
5. Administrator po dodaniu komentarza przepisuje dane do posta według kolejności zgłoszeń.
6. Wszystkie komentarze inne niż dotyczące informacji z pkt.5 będą niezwłocznie kasowane.
7. Ewentualne uwagi i zgłoszenia względnie informacje o próbie oszustwa prosimy wysyłać tylko i wyłącznie w
wiadomościach prywatnych.
8. Celem w. wym. akcji jest tylko i wyłącznie wymiana kontaktów. Administrator w żaden sposób nie pośredniczy w
handlu ani sprzedaży. Wszelkie transakcje odbywają się poprzez bezpośredni kontakt kupującego ze sprzedawcą, a
wszelkie reklamacje należy kierować bezpośrednio do sprzedającego.

