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 UMOWA O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PRZECŁAWIU 

Zawarta w dniu .................................. w Przecławiu, pomiędzy: 

 
 

Panem/Panią 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

 
Zamieszkałym/zamieszkałą .............................................................................................................................................. , 

 

nr tel: …………………………………………………………..., mail ....................................................................................................... , 
a 

Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław, 

NIP: 851-323-93-02 i REGON: 383734596), Zwanym dalej GOKSiR w Przecławiu lub GOKSiR. 

 
 

Przedmiotem niniejszej umowy  jest  udział Uczestnika  zajęć  w zajęciach  organizowanych  przez  GOKSiR w Przecławiu   
w roku kulturalnym 2021/2022 : 

 

• pod nazwą ……….…………...…………………………………………………dni i godziny .................................................................... , 
 

prowadzonych przez instruktora……....………………….……………………………..…., których cena wynosi ................................... zł 
 

• pod nazwą …………….…………...…………………………………………dni i godziny ....................................................................... , 
 

prowadzonych przez instruktora .…....………………….……………………………..…., których cena wynosi ................................... zł 
 

NR KARTY MIESZKAŃCA: …………………………………… 
 

Łącznie stała opłata miesięczna za zajęcia wynosi ....................... zł, 
 

(słownie .......................................................................................................................................................................... ) 

 

Oświadczenia i zgody 
 

Będąc stroną umowy oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy mój stan zdrowia umożliwia mi udział w zajęciach. 
Jednocześnie zobowiązuje się do: 

 

- stosowania się do wszelkich zasad związanych z przyjętymi środkami bezpieczeństwa w GOKSiR mającymi na celu 
przeciwdziałanie zagrożeniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID, 
- powstrzymania się od uczestnictwa w zajęciach w przypadku wystąpienia u mnie lub osób wspólnie ze mną 
zamieszkujących objawów infekcji (m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), 
- powstrzymania się od uczestnictwa w zajęciach w przypadku, gdy którakolwiek z osób wspólnie ze mną zamieszkujących 
będzie przebywała na kwarantannie lub zostanie u niej zdiagnozowane zakażenie COVID 19. 

 

Wyrażam dobrowolną, niczym nie przymuszoną zgodę * / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie mojego adresu e-mail  
w celu przesyłania bieżących informacji o działalności i imprezach organizowanych przez GOKSiR drogą mailową. 

 

Wyrażam dobrowolną niczym nie przymuszoną zgodę * / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie mojego nr tel. w celu 
przesyłania mi informacji o działalności i imprezach organizowanych przez GOKSiR w formie wiadomości SMS. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Zajęć organizowanych przez GOKSiR. 

 
…………………………………………………………………. 

Podpis uczestnika zajęć ** 

 

* odpowiednie skreślić, 
** złożenie podpisu jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz z potwierdzeniem autentyczności i prawdziwości złożonych 

oświadczeń i wyrażonych zgód. 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu wypełniając 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 – dalej: RODO, informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 

1, 72-005 Przecław. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dyrektor@goksir.kolbaskowo.pl lub 

telefonicznie pod numerem 91 882783416 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email: 

iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr Karty Mieszkańca będą wykorzystywane w celu zawarcia 

umowy, a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe w postaci nr telefonu oraz adresu 

e-mail  będą  przetwarzane  w  celu  przesyłania  informacji  o  działalności  i  imprezach  organizowanych  przez  administratora,   

a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty prowadzące zajęcia oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do 

sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora, podmioty mogące potwierdzić prawdziwość 

podanych danych lub umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania. 

5. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie po jej wygaśnięciu przez okres kolejnych 5 lat liczony od 1 

stycznia roku, w którym umowa wygasła. Okres ten może zostać wydłużony o czas niezbędny dla zamknięcia wzajemnych 

rozliczeń finansowych wynikających z umowy. 

6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do 

państw trzecich. 

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje na warunkach opisanych w RODO: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa. 

8. Podanie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia umowy. Natomiast 

podanie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie wiąże się z żadnymi  

negatywnymi skutkami dla możliwości zawarcia umowy. 
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