
............................, ..................
            miejscowość, data

...........................................................

...........................................................

imię i nazwisko, adres. Najemcy

.........................................................
nr tel. do Najemcy

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA

..............................................................., w związku z wynajmem ...........................................
Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu nazwa obiektu

................................................................ .................................................................
data godz. od- do

zobowiązuję  się  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  określonych  obowiązującymi
przepisami prawa w związku z wystąpieniem stanu epidemii w szczególności: 

 zachowanie dystansu społecznego, 

 systematyczne odkażanie rąk,

 ograniczona liczba osób, 

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Oświadczam,  że  ponoszę  wyłączną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  w  przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia Przedmiotu najmu w trakcie trwania zajęć. Odpowiedzialność
obejmuje również obowiązek naprawienia szkód spowodowanych przez uczestników zajęć.

Zobowiązuję  się  prowadzić  zajęcia  z  pełną  odpowiedzialnością  za  ewentualne  szkody
osobowe doznane przez uczestników zajęć.

.............................................. .............................................
Wynajmujący Najemca

 



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WÓJTA 
GMINY OLSZEWO- BORKI

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych ), zwanego dalej RODO: 
I. Administrator Danych Osobowych (ADO) 
Administratorem Pana/Pani  danych  osobowych jest  Wójt  Gminy Olszewo-Borki  z  siedzibą  w Olszewie-Borkach  przy  
ul. Wł. Broniewskiego13, 07-415 Olszewo-Borki. 
Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: 
-listownie na adres podany wyżej, 
-przez email: iod@olszewo-borki.pl 
-telefonicznie: 029 761 31 07 wew.129 
II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Wyznaczono Inspektora  Ochrony Danych Osobowych. Inspektor  to Osoba z którą  może się Pan/  Pani kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  swoich  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  przysługujących  praw
związanych z przetwarzaniem danych. 
Można się z nim kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres podany wyżej, 
-przez email: iod@olszewo-borki.pl 
telefonicznie: 029 761 31 07 wew.129 
III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych 
1.Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane w związku z udostępnieniem obiektu sportowego. 
2.Możliwe jest też przetwarzanie Pana/Pani danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji
publicznej.  
IV. Konsekwencje niepodania danych osobowych 
1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach skutkuje niemożnością udostępnienia obiektu sportowego. 
2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości
dostępu do obiektu sportowego .  
V. Pana/ Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
1) Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
2) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych ( Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza
przepisy RODO. 
VI. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.              

………………………………………………………
(data i czytelny podpis)


