
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, sali bankietowej oraz zapleczy sportowych. 

 

……………………………….……………………….. 

(imię i nazwisko/nazwa) 

 

……………………………….……………………….. 

 (adres) 

 

……………………………….……………………….. 

NIP/PESEL 

 

……………………………….……………………….. 

 (seria i numer dowodu) 

 

……………………………….……………………….. 

 (telefon kontaktowy) 

 

Wniosek o użyczenie/najem* 

świetlicy wiejskiej/sali bankietowej/zaplecza sportowego* 

Zwracam się z prośbą o użyczenie/wynajęcie* świetlicy wiejskiej w miejscowości 

………………….………….………, od dnia …………………... od godz. …………..……….…. do dnia ………….…………. 

do godz. ……………………………. (ilość godzin …………), w celu zorganizowania 

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

Jednocześnie oświadczam/informuję, że: 

1) jestem osobą pełnoletnią, odpowiedzialną za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa podczas 

użyczenia/najmu*; 

2) oświadczam, że nie jestem/jestem* mieszkańcem Gminy Legnickie Pole; 

3) zapoznałem/łam się z obowiązującym „Regulaminem korzystania ze świetlic i zapleczy 

sportowych stanowiących własność Gminy Legnickie Pole”. 

 

…..……………………….…..………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Uwagi: 

1. Dokumentem uprawniającym do skorzystania ze świetlicy jest umowa użyczenia/najmu*. 

W celu podpisania umowy należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

w Legnickim Polu najpóźniej w przeddzień planowanego użyczenia/najmu*. 

2. Do umów obejmujących dłuższy okres czasu wystarczy złożenie samego wniosku. 

3. Wynajem godzinowy możliwy jest w przypadku najmu jednodniowego w godzinach 

od 8.00 do 22.00. 

4. Ilość godzin należy wpisać wyłącznie w przypadku wynajmu godzinowego, w przypadku 

wynajmu dobowego ilości godzin nie wpisuje się. 

 

…………………..……………….…………………………… 
       (zgoda Dyrektora GOKiS w Legnickim Polu – data i podpis) 

* niepotrzebne skreślić 



Klauzula Informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą 
przy Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych, 
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka 
Kultury  i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy, 

 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 

 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, 
co do którego zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów 
wykonawczych. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia (o ile podstawa prawna nie 
mówi inaczej) , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu,  

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
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. 

 

mailto:iod@centrumbip.pl

