
  

 

 

…………………………………………………………………… 

miejscowość, data 

………………………………………………………… 

             /imię i nazwisko, nazwa/ 

 

………………………………………………………… 

     /miejsce zamieszkania, siedziba/ 

 

……………………………………………………….. 

           /adres do korespondencji/ 

………………………………………………………… 

               /telefon, e-mail/ 

Gminne Centrum Kultury 

w  Jerzmanowej 

 

WNIOSEK O NAJEM OBIEKTU  

 ……………………………………………………………………………………………….    w  …………………………………… 

Określenie  celu najmu obiektu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przewidywana liczba uczestników imprezy ……………………………………………………………………………….. 

Planowana data  i godzina  rozpoczęcia najmu  obiektu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Planowana data i godzina  zakończenia  najmu obiektu  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej  określonej  w art. 286 § 1 Kodeksu Karnego 

- oświadczam, że  jestem/ nie jestem* mieszkańcem  Gminy Jerzmanowa  

- oświadczam, że nie będę  podnajmował lub w innym sposób udostępniał wynajętych mi  pomieszczeń 

obiektu innym osobom fizycznym i prawnym 

- oświadczam, że jestem/nie jestem osobą reprezentującą  podmiot zbiorowy …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/ nazwa podmiotu zbiorowego/ 

 

………………………………………………………………………….. 

podpis osoby ubiegającej się  o najem obiektu 
lub osoby działającej w imieniu ubiegającego się o najem 

obiektu (organizatora przedsięwzięcia/ imprezy) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



  

                                                                     Klauzula Informacyjna  

 

 

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy że : 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej ul. 

Głogowska 8, 67-222 Jerzmanowa, zwane dalej GCK Jerzmanowa 

2. Inspektorem  ochrony danych jest pan Tomasz Wadas tel. 570 170 137  

3. Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu obiektu oraz rozliczenia 

najmu , na podstawie Zarządzenia nr 1.2029 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z 

dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad najmu oraz stawek za najem obiektów administrowanych przez 

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 litb RODO – przetwarzanie niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy . 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców : podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat  

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Tj Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu obiektów 

(świetlic wiejskich). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia najmu. 


