
……………………………………..

imię i nazwisko

……………………………………..

adres

……………………………………..

tel. kontaktowy

…………………………….

data

Dyrektor

Domu Kultury

w Środzie Śląskiej

Grzegorz Ptaszyński

PODANIE

Zwracam się z prośbą o:

1. Wynajęcie świetlicy w ……………………………… na dzień/dni …………..… - ………..…… w celu zorganizowania

(rodzaj imprezy): ………………………………………………………………………………………………………. .

Impreza trwać będzie od godz. ………………. do godz. ……………… .

Uczestniczyć w niej będzie około ……… osób.

Klucze zostaną pobrane w dniu …………..… o godz. ………, a oddane w dniu …………..… do godz. ………… .

Za odbiór i sprawdzenie stanu świetlicy odpowiedzialny jest opiekun świetlicy.

2. Wynajęcie zaplecza kuchennego (tak/nie) ……… .

Za odbiór i sprawdzenie stanu zaplecza  kuchennego (naczyń itp.) odpowiedzialna jest osoba udostępniająca

zaplecze kuchenne.

3. Wypożyczenie naczyń (tak/nie) ……… .

(wymagany podpis osoby odpowiedzialnej za wynajem kuchni) ………………..………….

Z poważaniem,

………………………………………

Koszty wynajmu - wypełnia opiekun świetlicy:

wynajem sali: …………………...

zaplecze kuchenne: ……………

naczynia:  ………………………...

kaucja:  …………………………….

razem:  ……………………………..

Do wiadomości:

1.  Opiekun świetlicy …………………………………………..…………..

2. Sołtys wsi …………………………………………………………………..

3. Straż Miejska ……………………………………………………………...

4. Wspólnota budynku (jeżeli dotyczy) ……………….…………….



Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych –

kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej

Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej

reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Środzie Śląskiej Plac Wolności 58, 55-300 Środa Śląska,

adres poczty e-mail: http://dksrodaslaska.pl/index.php tel: (71) 317 32 11

2. W Domu Kultury w Środzie Śląskiej został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan

prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel.: 693 337 954 lub

listownie na adres wskazany w pkt. 1

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów

prawa w szczególności;

● niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

● ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

● ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

● w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie

wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do

tego uprawnionych takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane

w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących

archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu

wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

1) dostępu do treści swoich danych,

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

3) żądania usunięcia danych, gdy:

● dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

● dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie

art. 21 Rozporządzenia RODO,

6) ograniczenia przetwarzania, gdy:

● osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

● przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

● administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych

opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Informujemy, iż:

1) w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie

przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne

2) w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie

przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.

http://dksrodaslaska.pl/index.php
mailto:iod2@synergiaconsulting.pl

