
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
korzystania i podnajmu Hali Sportowej w Stróży 

 
 

Wniosek o podnajem hali sportowej 
 
 
I. Wypełnia zgłaszający wynajęcie: 
 
1. Data zgłoszenia :   
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Data i godzina podnajmu:  …… ……………………………………………………………………………………………………………..…………  
3. Okres podnajmu: ………………… …………………………………………………………….…………………………………………………………. 
4. Określić przeznaczenie podnajmowanego obiektu : ………… ……………………………………………………………………………. 
5. Określić liczbę osób korzystających z podnajmowanego obiektu wraz z przedziałem wiekowym uczestników: 
….…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(przypadku grupy, w której uczestnicy są niepełnoletni wymagane jest złożenie oświadczenia opiekuna grupy tj. lidera, instruktora, 
trenera bądź nauczyciela ) 
 

II. Osoba fizyczna/ Jednostka zgłaszająca wynajęcie /  Dane do rachunku:                      
 
1. Imię i nazwisko/Nazwa jednostki : ………………………………………….……………………………………………………………………. 
reprezentowany przez ……………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
2. Adres : …… ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
3. NIP/ REGON: ………………..........................................   telefon kontaktowy:……………………………………………………………….. 
Nr dowodu osobistego: seria ………… ………………….  ……………………………………….…………………………………………………... 
4. Osoba odpowiedzialna za wykorzystanie wynajmującego obiektu zgodnie z ustaleniami: 
 

a/ nazwisko i imię - ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………… 
b/ tel. kontaktowy - ……………………….……………email: ……………………………………..………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE 

Jako osoba reprezentująca grupę – oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem korzystania z hali 
sportowej w Stróży i zobowiązuje się przestrzegać postanowień w czasie korzystania z wyżej wymienionego 
obiektu. 
 
Opłatę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem i wynikającej z zawartej  umowy 
- uiściłem/-am bądż uiszczę*  w kasie GOKiS-u* 
- przeleję na konto bankowe GOKiS-u* 

 
……………………………………………….. 

czytelny podpis 

 
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 ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 
……………………………………………….. 

czytelny podpis 
*właściwe skreślić 

 
 
 

Wyrażam zgodę na podnajem w/w obiektu sportowego. 
Pcim, dnia ………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Dyrektor  GOKiS  Pcim 

 
 
 
 
 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GOKIS W PCIMIU 
 

1) 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) –dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pcimiu jest Dyrektor GOKiS w Pcimiu 32-432 Pcim 563 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: ido@pcim.pl 

3)    Administrator danych osobowych – GOKIS w Pcimiu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. 

4) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,         • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

7) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

• czasu obowiązywania umowy, • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

• okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z rozporządzeniem 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………., dnia ……………………..                                             ……………………………. 

                                                                                                                                               ( podpis Najemcy ) 

 

mailto:ido@pcim.pl

