..………………………………………….……….……..
(Nazwa firmy/ Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………….…………………………….
(siedziba/ adres zamieszkania)

…………………………………………………….……..
……………………………………………………..…….
(PESEL/ NIP)

……………………………………………………..…….
(Nr telefonu)

Wójt Gminy Olszewo-Borki
Wniosek
Proszę o wynajem Zabytkowego Dworku/ wiaty grillowej* w miejscowości Przystań.
Organizator przedsięwzięcia
imię i nazwisko

Charakter imprezy

Termin
przedsięwzięcia

Godziny w jakich ma
się odbywać
przedsięwzięcie (od …
do …)

Przewidywan
a ilość
uczestników

*niepotrzebne skreślić
Jednocześnie oświadczam, że :

Zapoznałem/łam się z obowiązującym regulaminem korzystania z obiektów kulturalnych i wypoczynkowych na terenie
gminy Olszewo-Borki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów bhp, sanitarnych i p.poż. w czasie trwania wynajmu.

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), administratorem danych osobowych jest Gmina Olszewo-Borki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Płatność najpóźniej na 2 dni przed planowaną imprezą.

……………………………….

……………………………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………….…………….
( Decyzja- data )

(podpis wnioskodawcy)

…….…………………………………………………………..
( Podpis Wójta Gminy lub osoby upoważnionej)

1 Jeśli nie spłacą Państwo zadłużenia w wyznaczonym terminie, możemy podjąć następujące kroki:

Przekażemy informację o Państwa długu do Biur Informacji Gospodarczej.

Rozpoczniemy dochodzenie naszych należności na drodze sądowej;

Złożymy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – po uzyskaniu tytułu wykonawczego.
Informacja o Państwa długu może zostać przekazana do biura informacji gospodarczej na postawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust.. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z 14.05.2010 r. z późn. zm.) jeżeli:

Łączna kwota Państwa zadłużenia wynosi co najmniej 200 zł (gdy są Państwo konsumentami i zobowiązanie nie powstało w związku z wykonywaniem
działalności gospodarczej – art. 14 ust. 1 ww. ustawy)

Łączna kwota Państwa zadłużenia wynosi co najmniej 500 zł (gdy prowadzą Państwo działalność gospodarczą, a zobowiązanie powstało w związku z jej
wykonywaniem– art. 15 ust. 1 ww. ustawy).
Jeśli mają Państwo trudności ze spłatą zadłużenia, prosimy o kontakt 512 627 621 lub e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1.

2.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań
publicznych z zakresu administracji jest Wójt Gminy Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki
ul. Wł. Broniewskiego 13, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b RODO (tj. 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) i art. 6
ust.1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

administratorze) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z
dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej
następstwem rozpatrzenia złożonego wniosku. Zgodnie z terminami określonymi w instrukcji
kancelaryjnej tj. 5 lat od dnia zakończenia postępowania.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny
w otrzymaniu danych.
Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli
będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy,
aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni
poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i
zameldowania, nr PESEL, nr dowodu osobistego/NIP, nr telefonu, email) wynika ze złożonego
wniosku o wynajem obiektu turystycznego.
Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na
adres e-mail iod@olszewo-borki.pl lub wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy
w Olszewie-Borkach z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13. Dodatkowe
informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO
dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa”.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest
Wójt Gminy Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 oraz o prawie
dostępu do treści moich danych, ich poprawiania i uzupełniania.
Moje dane zostały podane dobrowolnie.
……………………………………
data i czytelny podpis

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym
przekazuję informacje, dotyczące Państwa danych osobowych w związku z realizacją zadań
publicznych z zakresu administracji przez Wójta Gminy Olszewo-Borki.

