
Załącznik 1 do Zarządzenia  
MOSiR.0110.10.2022 z dnia 12.12.2022r. 

 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne, tel. 322211138, e-mail: sekretariat@mosir.laziska.pl 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Dane osobowe Pana/Pani przechowywane będą przez okresy wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
(JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.  
9)Pana/Pani/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

…………………………………………..                                                                                                           
Miejscowość i data 

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

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania  

…………………………………………………………………… 

Nr tel. 

DYREKTOR 
MOSiR Łaziska Górne 

 
WNIOSEK O WYNAJEM OBIEKTÓW MOSIR 

 
Proszę o wynajęcie* 
 
     Jednorazowe                 Stałe (umowa) 
 

 Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Ogrodowej 50 
 
         Salka fitness             Całe boisko hali sportowej               1/3 hali 
 
         Salka niebieska 

 Hali sportowej przy ul. Staszica 
 
        Sala gimnastyczna               Świetlica wraz z zapleczem                Boisko 
 

 Stadionu Miejskiego ul. Sportowa 3 
 
        Boisko główne             Boisko boczne               Pomieszczenie konferencyjne 
 

 ORS „Żabka” ul. Sportowa 1 
 
         Cała tafla lodowiska              Pomieszczenie socjalne                  Korty tenisowe 
 
         Boisko wielofunkcyjne 
 

 
Obiekt wynajmuję w celu……………………………………………………………………..... 

w terminie od dnia…………………………………. do dnia…………………………………..  

od godz. ………………………….. do godz. …………………………………………………. 

 
……………………………………….                                     …………………………………. 
(podpis zarządzającego obiektem)                                             ( Podpis wynajmującego) 
 
*Wstawić X we właściwa kratkę 

 
 


