Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2019
z dnia 02.01.2019

………………………..……..
nazwa

……………………….., dn. ….......……

…………………………..…..
adres
……………………..……
NIP/REGON
……………………..……
nr telefonu

Wniosek o wynajęcie*/użyczenie* świetlicy wiejskiej/WDK
Zwracam

się

z

prośbą

o

wynajem*/użyczenie*

świetlicy

wiejskiej/WDK*

w:

……….……………………………….. od dnia …………..…….…… od godz. …………. do dnia
………….…...….… do godz. …..…….
2. Cel wynajęcia świetlicy/WDK: ………………………………………………………………………
(proszę określić rodzaj uroczystości, np. szkolenie, warsztaty, zabawa itd.)

3. Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w trakcie wynajmu/użyczenia*,
osoba do kontaktu
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

(podpis)

4. Przewidywana liczba uczestników : …………………………
Jednocześnie oświadczam, że:
1. W w.w czasie odpowiadał/a będę za ład i porządek w świetlicy oraz na terenie przyległym do
świetlicy.
2. Będę zobowiązany/a do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów
p.poż.
3. Przejmę materialną odpowiedzialność za powierzone mi pomieszczenie/a oraz znajdujące się w
nim urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń i strat zobowiązany/a będę je
usunąć lub zwrócić koszt napraw i strat w całości.
4. Zwrócę pomieszczenie/a i urządzenia oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej/WDK w stanie
nienaruszonym, uprzątnięte i przywrócone do stanu pierwotnego.
5. Zobowiązany/a będę skontaktować się z kierownikiem/instruktorem wiejskiego domu
kultury/świetlicy wiejskiej celem doprecyzowania szczegółów co do przekazania placówki.
6. Zapoznałem/am się z treścią umowy i akceptuję jej zapisy, jednocześnie oświadczam, że uiszczę
opłatę za najem w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w terminach wynikających z
Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach tj. przed datą
przejęcia lokalu.
7. Jestem w pełni świadomy, że Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu obiektu,
anulowania wcześniejszej rezerwacji w przypadku konieczności przekazania obiektu do dyspozycji
Organizatora w związku z organizacją w obiekcie m.in. lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Uzgodniono termin wynajmu na dzień ……....……..

Klauzula informacyjna zgodnie z wymaganiami art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych Najemcy jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
z siedzibą w Chojnicach ul. Kościerska 10/2.
2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Ispektor Danych
Osobowych, tel. 52 397 25 59, e-mail ido@gokchojnice.pl.
3. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji postanowień umowy –
umowy najmu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach z dnia 02.01.2019r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń
i wyposażenia znjdującego się w placówkach GOK oraz formy rozliczeń.
4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, przenoszenia swoich danych.
5. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody.
6. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy.
8. Dane będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach
związanych z:
a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywanie umowy (tj. Co do zasady
maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
c) archiwizacji dokumentacji.
9. Dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań,
b) innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
w zakresie usług informatycznych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach i wyłącznie zgodnie z
jego poleceniami.
10. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
11. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach informuje, że w trakcie przetwarzania danych
osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane
profilowanie.

…………………………………

..…………………………………

(podpis Opiekuna świetlicy/WDK)

(data i podpis osoby wnioskującej)

WNIOSEK
rozpatrzono pozytywnie* / negatywnie*
……………………………..
(data)

*niepotrzebne skreślić

…….……………………………..
(Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach)

