
    
 

…………………………………………….      Bogatynia , dnia…………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  

        w Bogatyni  

 

Wniosek o wynajem / udostępnienie  

 

 

Proszę o 

wynajem/udostępnienie……………………...................................................................................................... 

w celu……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w następujące dni tygodnia……………………………………………………………………………………………………………. 

w godzinach……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w okresie od………………………………………………………..do…………………………………………………………………….. 

 

Dane osobowe wynajmującego:  

Nazwa instytucji/nazwisko i imię…………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanego przez : imię i nazwisko…………………………… seria i nr dowodu osobistego……………. 

telefon kontaktowy………………………………. Zamieszkały w………………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                                                                                

…………………………………………… 

(podpis)  

 

Oświadczam , że zapoznałem się z Regulaminem wynajmowania/udostępniania pomieszczeń 

szkolnych . 

…………………………………………… 

(podpis)  

 



    
 

 

 

INFORMACJA DLA ZLECENIOBIORCY / KONTRAHENTA 

 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

informuję, że: 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 z siedzibą  

w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a, tel: 757733253, mail: sp3bogatynia@pro.onet.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni możliwy 

jest pod nr tel. 777533253/152  lub adresem email: aneta.szczecinska@sp3bogatynia.pl 

 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w celu realizacji  wynajmu/udostępnienia 

pomieszczeń w SP 3. 
 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres zaznaczony w JRWA 

zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu (10 lat) 

 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 
 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy/umowy-zlecenia.  
 

 

 

                                                                                                                  Administrator danych 

 

 

 


