Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2019 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie z dnia 02 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z wiaty ogniskowej w Ośrodku nad Zalewem w Nowej Dębie

FORMULARZ REZERWACJI
wiaty ogniskowej w Ośrodku nad Zalewem w Nowej Dębie
Nowa Dęba, dnia ………………………..r.
WNIOSKODAWCA
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………
TELEFON: ………………………………………………………….…
E-MAIL: ……………………………………………………………….

Dyrektor Samorządowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 5
39-460 Nowa Dęba

Proszę o rezerwację wiaty ogniskowej na terenie Ośrodka nad Zalewem w Nowej
Dębie w dniu ………………………… r. od godz. …………… do godz. ………………………….
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania
z wiaty ogniskowej w Ośrodku nad Zalewem w Nowej Dębie, zamieszczonym na stronie
www.sportnowadeba.pl
Podpisany formularz należy dostarczyć osobiście do biura SOSiR
lub wysłać e-mail na adres: sosir-administracja@nowadeba.pl.
Warunkiem rezerwacji jest wpis do kalendarza rezerwacji oraz otrzymanie potwierdzenia.

………………………………….
(podpis)

Samorzą dow y Oś rodek Sportu i Rek reacji w Now ej Dę bie,
ul. Sportow a 5, 39-460 Now a Dęba, tel./fax: 15 855 54 16, 15 846 00 30,
e-mail: sosir@nowadeba.pl, www.sportnow adeba.pl

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, adres: ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba,
nr tel.: +48 15 855 54 16, adres e-mail: sosir@nowadeba.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,
nr tel.: +48 15 846 26 71, adres e-mail: iod@nowadeba.pl.
3. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rezerwacji wiaty
ogniskowej na terenie Ośrodka nad Zalewem oraz kontaktu w tej sprawie.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania publicznego, jakim jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba w obszarze kultury
fizycznej, sportu i rekreacji oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, gdyż rezerwacja
jest rodzajem umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez SOSiR narusza
obowiązujące przepisy (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do dokonania rezerwacji wiaty
ogniskowej.

data …………………………, czytelny podpis wnioskodawcy - ……………………………………..

