
FORMULARZ NAJMU  

budynek  sali widowiskowej ul. Jana Kochanowskiego 4 w Oleśnicy 

Nazwa instytucji/Imię nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby/adres zamieszkania/telefon/mail: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP/PESEL……………………………………………………………………………..………………… 

Regon ………………………………………………………………………………………….………. 

Najem sali widowiskowej na organizację imprez biletowanych, zebrań, szkoleń  

            

Data ………………………….. Liczba spektakli ……………. Godziny od …………do……………… 

Data …………………………. Liczba spektakli ……………. Godziny od …………do……………… 

Data …………..…………. Liczba spektakli ……………. Godziny od …………do……………… 

Data …………………………... Liczba spektakli ……………. Godziny od …………do……………… 

Najem sali widowiskowej na prezentacje przedszkoli i szkół   

Data ………………………….. Liczba spektakli ……………. Liczba godzin …………..……………….. 

Data …………………………. Liczba spektakli ……………. Liczba godzin …………..……………….. 

Data …………..…………. Liczba spektakli ……………. Liczba godzin …………..……………….. 

Data …………………………... Liczba spektakli ……………. Liczba godzin …………..……………….. 

Najem sali  muzycznej                                                                                       

Data ……………………….. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ………………………. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ………………………. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ……………………... Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Najem holu na kiermasze, wystawy                                                   

Data ……………………….. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ………………………. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ………………………. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ……………………... Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Najem holu na zabawy, imprezy, itp.                                                       

Data ……………………….. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ………………………. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ………………………. Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

Data ……………………... Godziny od …………do……………… Liczba godzin …………..……………….. 

1. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 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 (w dalszej części RODO) informuję, że: 



a) Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy,  56-400 Oleśnica, ul. J. Kochanowskiego 4, 

reprezentowana przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. 71 314 22 03, adres e-mail: sekretariat@mokis.info, 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Danuta Majcher, adres email: meksoft@vp.pl, 

c) Celem zbierania danych jest zawarcie umowy najmu oraz realizacja statutowych obowiązków administratora, przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie  art. 6 ust. 1 pkt b RODO, podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji 

celu,  

d) Odbiorcami danych będą  osoby lub podmioty, którym Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, 

e) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom 

międzynarodowym, 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wynikający z obowiązującego RWA, 

g) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o 

wyrażoną zgodę, przysługuje Panu/Pani prawo zażądania usunięcia, zaprzestania przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem  

h) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

i) W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowanie. 

Administrator Danych  

                                                                                                                          
2. Oświadczam, że zapoznałem się z cennikiem i warunkami najmu.  

3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie informacji o imprezie na stronie internetowej MOKIS oraz na innych portalach współpracujących. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejsk iego 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z organizacją niniejszej imprezy. 

5. Najemca  bierze odpowiedzialność za uczestników i sprzęt podczas użytkowania sali. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu. 

6. W przypadku, gdy Użytkownik organizuje przedsięwzięcie o charakterze artystycznym lub kulturalnym, oświadcza ponadto, że uzyskał 

wszelkie prawa niezbędne do przygotowania produkcji oraz publicznej jej prezentacji, a także że poniósł lub poniesie koszty wszelkich 

prawem wymaganych tantiem autorskich.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Data i  podpis osoby upoważnionej do zawarcia umowy 

mailto:meksoft@vp.pl

