
 

………………………………………….. Nidzica, dn. …………….. 
       (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
 
   …….. ………………………………………… 
              (pełna nazwa firmy) 
 

        Dyrektor 
       …………………………….. 
                  (NIP, REGON) 

                                                                                        Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji     
 

        w Nidzicy 
 
 
 

 

Wniosek o wynajęcie hali widowiskowo – sportowej przy ul. Polnej 8 w Nidzicy 
jednorazowo/ cykliczne 

 
Zwracam się z prośbą o wynajęcie: 

- areny głównej (1/2 sektora/ cała arena główna), 

- sali fitness 

Na zajęcia sportowe o charakterze………………………………………….. 
                   (podać dyscyplinę sportową) 
 

Wraz z odpłatnym udostępnieniem sprzętu/ bez odpłatnego sprzętu 

W okresie od ……………………………..  do    …………………………………………. 

                                     (podać dokładne daty, dzień, miesiąc, rok) 

 

Wg następującego terminarza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. poniedziałek w godzinach od………………..…..do……………..….…… 

2. wtorek w godzinach od…………… …..... do……………………… 

3. środa  w godzinach od……………… ….. .do………..……............ 

4. czwartek  w godzinach od……………………do…………...………… 

5. piątek w godzinach od…………………….do……………..……… 

6. sobota w godzinach od…………………….do…………..………… 

 
Opiekunem grupy (osobą odpowiedzialną za grupę ) będzie  ……………………..      
                                                                                                                                       (imię i nazwisko, tel. kont.) 
 
 

     ……………………………… 
 Czytelny podpis wnioskodawcy 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH  

W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I WYKONANIEM UMOWY 
 
Szanowni Państwo! 
 
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż: 
 

1. Administrator Danych Osobowych: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy z siedzibą 
przy ul. Polnej 8, 13- 100 Nidzica, reprezentowany przez Dyrektor MOSiR w Nidzicy Panią dr inż. Patrycję 
Kawałko. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się telefonując pod numer: 
(89) 523 58 00 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: mosir@nidzica.pl 
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: 
 hanna.draczkowska@gptogatus.pl 
 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  
w zakresie niezbędnym do zawarcia wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub w celu podjęcia 
działań na Państwa żądanie, przed jej zwarciem. 

 
4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych 
spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania  
a także w celu ustalenia dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń, do czasu ich ustawowego 
wygaśnięcia. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

6. Odbiorcy danych osobowych: 
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. 
Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych 
usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 

7. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie: 
Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii 
Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą 
również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 
w art. 22 RODO. 
 

8. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych: 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie 
art. 15 RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, 
na podstawie art. 16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia 
zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; - prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; - prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO. 
 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów  
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 
Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl 
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