
*niepotrzebne skreślić 

 

 

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

…………………………………………                           
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 
 

……………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
 

………………………………………………….  
(telefon kontaktowy)                                                        

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  
w Pilniku  

 
Wniosek 

Proszę o najem/użyczenie* lokali/pomieszczeń znajdujących się w budynku świetlicy 

wiejskiej zlokalizowanej w ………………….…… w terminie od dnia …………..….. do dnia……………….. 

1. Cel na jaki ma być mają być wynajęte/użyczone lokale/pomieszczenia: 

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

2. Organizator przedsięwzięcia - osoba odpowiedzialna/pełnoletnia za utrzymanie 

porządku i bezpieczeństwa w lokalach/pomieszczeniach i terenie przyległym  

do świetlicy: 

 
 

                 ( imię i nazwisko)                                             ( seria i numer dowodu osobistego)                                           (podpis) 

 

3. Przewidywana ilość uczestników:- ………………………………………………………………………………. 

 

4. Jednocześnie oświadczam, że : 

a) Zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich  

na terenie Gminy Lidzbark Warmiński/Regulaminem funkcjonowania monitoringu 

wizyjnego na terenie Gminnego Centrum Kultury w Pilniku*, rozumiem  

i akceptuję jego treść. 

b) Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż.  w czasie trwania okresu 

najmu/użyczenia. 

c) Na okres najmu/użyczenia ponoszę pełną odpowiedzialność za powierzone mienie oraz 

bezpieczeństwo osób korzystających ze świetlicy wiejskiej i terenu do niego przyległego.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 (data złożenia wniosku)                                                         (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Podpis Opiekuna świetlicy potwierdzający rezerwację terminu............................................................ 

 



*niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci 

prywatnego numeru telefonu* / adresu e-mail* przez Administratora - Gminne Centrum Kultury  

w Pilniku z siedzibą w Pilniku nr 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail: poczta@gckpilnik.pl do celów 

kontaktowych. 

Zostałam/em poinformowana/y o tym, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz  

o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie numeru telefonu/adresu e-mail w dowolnym 

momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora.  

Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z RODO informacje na temat moich danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora  udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku. 

 

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

                         Miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwane dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Pilniku, 

reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Pilniku nr 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, 

tel. +48 733 541 154, e-mail: poczta@gckpilnik.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem  

e-mail: firma@sigma-lidzbark.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z IOD można kontaktować  

się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów kontaktowych  na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, które przetwarzają 

dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.  

6. Zgodnie z  RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości telefonicznego / mailowego uzyskania z Panem/Panią kontaktu.  

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane. 

 

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

                         Miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis  


