Zielona Góra, dnia ….………………….

Oświadczenie dotyczące wypożyczenia łyżew nr ……………………..…. (nr kolejny/ dzień/miesiąc/rok)
Oraz kasku nr………………Pingwina…………………………..

Niniejszym oświadczam, że w dniu dzisiejszym wypożyczam od MOSIR łyżwy w ilości ………….…. kompletów (par).,
kasku/ów……………….., pingwina/ów…………………..), które zobowiązuję się zwrócić niezwłocznie po zakończeniu
jazdy zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Łyżew/ Regulaminem Wypożyczalni Kasków
W przypadku braku zwrotu sprzętu w terminie określonym w Regulaminie naliczane będą dalsze opłaty do momentu zwrotu
sprzętu, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma możliwości podjęcia działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania
należności.
Jestem świadomy, że łyżwy/kaski są sprzętem używanym i ich stan techniczny odpowiada stanowi sprzętu używanego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zielonej Górze z siedzibą przy ulicy Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze w celu wypożyczenia łyżew oraz na potrzeby
ewentualnego postępowania windykacyjnego w przypadku braku zwrotu łyżew w terminie określonym w Regulaminie
Wypożyczalni Łyżew/kasków.

Imię nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………....
Nr dowodu osobistego (lub innego dokumentu) / nr legitymacji szkolnej oraz nr szkoły / nr pesel
………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis:…………………………………..……………………..……………………................................................

Obowiązek informacyjny:
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
3) Dane przetwarzane będą w celu:
a. wypożyczenia sprzętu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO),
b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych na podstawie stosownych umów,
c. zleceniobiorcom odpowiadającym za obsługę lodowiska.
5) Dane osobowe przechowywane będą do czasu zwrotu sprzętu bądź do czasu zakończenia dochodzenia roszczeń.
6) Posiada Pan/i prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. żądania ich sprostowania,
c. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych (w szczególności w przypadku gdy
administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO).
8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne celem umożliwienia wypożyczenia sprzętu.

