
 
   

Miejscowość, data, ………………………………………………….… 
 

 
Imię, nazwisko / Nazwa firmy:     …………………………………………………….……………………………………. 
 
Adres zamieszkania/siedziba firmy: ……………………………………………….………………………..…………… 
 
Numer dowodu tożsamości/NIP firmy: ………………………..……………………………………..……..………… 
 
tel. kontaktowy/ e-mail  ……………………..…………………………………………………………..………..…………. 
 
 

Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini 
Adam Potocki 

 
 
Zwracam się z prośbą o wynajęcie sali w  ……………………………………………….……….……….……… 

w terminie ……………….………….…………/ w godzinach …………………………… 

w celu  …............................................................................................................................... 

 
Forma płatności:               gotówka / przelew (właściwe zakreślić) 
 

Oświadczam, że podczas wynajęcia lokalu 

 będzie odtwarzana muzyka / nie będzie odtwarzana muzyka (właściwe zakreślić) 

Zobowiązuję się do  pokrycia kosztu wywozu nieczystości stałych (właściwe zakreślić) 

 Segregacja (za każdy worek)  12,30 zł, 

 pojemnik na odpady zmieszane (120 l) -  49,20 zł   

 kontener - 179 zł 

 wywóz nieczystości stałych we własnym zakresie 

 
……….………………………..…………….. 

Podpis Najemcy 
 
 

 
ustalenia z kierownictwem Domu Kultury 
 

Wyrażam zgodę na wynajęcie sali w w.w. terminie 

wydanie sali nastąpi w dniu ………………………………………………  o godzinie ………………..……………….. 

odbiór sali nastąpi w dniu …………………………………………………. o godzinie …………………………………. 

Kaucja w wysokości ……………………………………………………………………………………………………….. 

Inne ustalenia ……………………………………………………….………………………………………………………. 

 
……………………………..…………………… 

                  pieczątka DK, podpis pracownika 
 

 

 



 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu  

w celu realizacji umowy dotyczącej wynajęcia sali. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 14 97 
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail 
grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych uczestników. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy dotyczącej wynajęcia sali przez Trzebińskie Centrum Kultury.  
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania. 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Gminy Trzebinia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie, 
podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Centrum przez przepisy prawa, 
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Przekazanie w/w danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji umowy. 

 

 

………………………………………………… 

                                                                          Podpis Najemcy           


