………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, nazwa instytucji)

……………………………………………………….
(miejscowość ,data)

……………………………………………………………….
(adres)
……………………………………………………………….
(NIP firmy /pesel)

……………………………………………………………….
(telefon)

DZIAŁ ORGANIZACJI IMPREZ
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie

WNIOSEK
o wynajęcie/udostępnienie jednorazowe:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa obiektu sportowego)
w dniu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać dzień i zakres godzin)
w celu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać cel najmu i grupę)
proszę o wystawienie faktury VAT/nie potrzebuję faktury VAT (niepotrzebne skreślić)
Podpisanie wniosku i zatwierdzenie go przez MORiS zobowiązuje do zapłaty zgodnie z cennikiem przed skorzystaniem
z obiektu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zatwierdzenia wniosku przez MORiS na warunkach określonych w cenniku.
Rezerwując zapoznałem/łam się z regulaminem i cennikiem obowiązującym na wynajmowanym obiekcie. Warunkiem
wpuszczenia na obiekt jest wcześniejsze okazanie dowodu wpłaty/przelewu w Dziale Organizacji Imprez. Jako osoba
odpowiedzialna za grupę zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu przez wszystkich członków mojej grupy. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wynajmu, informacje o zasadach przetwarzania danych stanowią załącznik do
wniosku.

Uwaga!
Przed podpisaniem wniosku prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu z Działem Organizacji Imprez (32 417050 w. 34).
………………………………………….
podpis

MORiS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kwota brutto za wynajęcie/udostępnienie obiektu
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

……………………………………………………….
Podpis

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
1)
administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie,
ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
2)
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Zadora – Świderek, z którą kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,
3)
dane osobowe wynajmującego będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia wynajmu obiektu
sportowego art.6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (podpisanie wniosku stanowi zawarcie umowy),
wystawienia faktury VAT,
4)
dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia/wygaśnięcia umowy,
5)
odbiorcami danych osobowych są: firmy obsługujące system kadrowo-księgowy MORiS, Urząd
Skarbowy, Urząd Miasta Chorzów,
6)
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
7)
uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8)
nie udzielenie zgody na przetwarzanie danych lub ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości wynajmu
obiektu sportowego MORiS,
9)
gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie,
ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowy, a po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10)
decyzje podejmowane wobec wynajmującego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
w tym, nie będzie stosowane profilowanie.
Podpisanie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie obiektu oraz z udzieleniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

