
Chocianów, dnia ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
IMIĘ I NAZWISKO 

 

…………………………………………………………………………………. 
ADRES 

 

..……………………………………………………………………..….. 
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO 

 

..…………………………………………………………………………. 
NUMER TELEFONU 

pieczęć wpływu podania do RCK 

REGIONALNE CENTRUM KULTURY 

UL. KOŚCIUSZKI 5 

59-140 CHOCIANÓW 

PODANIE O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU 

Proszę o wypożyczenie następującego sprzętu: 

1) …………………………………………………………………………..……………….. w ilości …………………………….szt. 

2) …………………………………………………………………………………………….. w ilości …………………………….szt. 

3) …………………………………………………………………………..………………… w ilości …………………………….szt. 

Termin wypożyczenia: 

Proszę o wypożyczenie w/w sprzętu w terminie od dnia ……………………………………………… do dnia 

……………………………………………………… .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
Podpis Wynajmującego 

   

 

 

 

Wypełnia pracownik RCK 

Potwierdzam/nie potwierdzam dostępności sprzętu ………………………………………………………………… 

Podpis pracownika RCK 

……………………..……..  

Dodatkowe uwagi: 
Transport: TAK/NIE* (transport obejmuje sprzęt wskazany w cenniku) 

Miejsce dostarczenia sprzętu: adres ……………………………………………………………………………………….… 

Telefon kontaktowy do osoby odbierającej sprzęt: ………………………………………………………............... 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Regionalnego 
Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów w celu sporządzenia i 
realizacji umowy najmu sali, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) i c) 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). 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że: 

1)  Administratorem danych osobowych Państwa jest Regionalne Centrum Kultury z siedzibą 
przy ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: 
z.polkowski@compexpert.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48512084372).  

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sporządzenia i realizacji umowy najmu 
sali w Regionalnym Centrum Kultury na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.  

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat.  
5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,  
a także prawo do cofnięcia zgody.  

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych.  

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.  
8) Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
 

 

 

……………..…………………… 

       /data i czytelny podpis/ 

 

 


