
                    ….……………………….,…………….             

                       (miejscowość, data) 

…………………………………..   

            (imię i nazwisko) 

 

…………………………………..  

………………………………….. 

           (adres zamieszkania)  

………………………………….. 

             (numer telefonu)                     Do Dyrekcji 

                                                  Ośrodka Kultury Gminy Lubin 

 

WNIOSEK O WYNAJEM ŚWIETLICY 

 

         Zwracam się z prośbą o wynajęcie świetlicy wiejskiej 

w ………..……………………………….……… (miejscowość),  

w dniach ……….………………………………………..…..….., 

(ilość dni/doby)………………………………………………..…, 

 na imprezę o charakterze ………………………………………., 

z zastawą stołową i naczyniami kuchennymi: TAK/NIE* 

przewidywana liczba osób ……......, 

 

         ………………………

         (podpis najemcy)  

 

 

 

  

*niepotrzebne skreślić                         



 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAWARCIA UMOWY 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 

Lubin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 76 300 01 40, e-mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucją upoważnionym z mocy prawa oraz innym podmiotom, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia 
umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do 
swoich danych, prawo  do ich sprostowania oraz żądania od Administratora ograniczenia 
przetwarzania tych danych. 

8. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją 
odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                       (Podpis)           

   


