MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE
ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18
www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl;

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 10.01.2019 r.

....................................
(miejscowość i data)

Nazwa jednostki / Nazwisko i imię ....................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Adres ..................................................................................................................................
Nr telefonu ...................................................................................................
NIP ...............................................................................................................

Wniosek
o wynajem pomieszczenia w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Zwracam się z prośbą o wynajem pomieszczenia
....................................................................................................................................................
w dniu (w dniach) ................................................................
w godzinach od .............................. do ...............................

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

Dodatkowe informacje:
1. Planowa ilość uczestników.......................

2. Będziemy korzystać z:
a) nagłośnienia
[ ]tak
[ ] nie
b) rzutnika multimedialnego i ekranu
[ ] tak
[ ] nie
3. Osobą do kontaktu oraz odpowiedzialną za wynajem, a w szczególności za:
- zachowanie porządku i czystości,
- przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia w pomieszczeniach,
- opiekę nad powierzonym sprzętem,
- pozostawienie pomieszczeń w stanie nienaruszonym
jest ........................................................................................... nr telefonu...........................
(imię i nazwisko)

4. Wystawioną fakturę VAT:
[ ] odbiorę osobiście,
[ ] należy przesłać pocztą na adres wynajmującego.
5. Inne uwagi:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zgodnie
z
art.
13
ust.
1
rozporządzenie
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) informuje się, że:
1) Administratorem danych, podanych w związku z zawieraniem z Państwem umów jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy
ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt 1).
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartych umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b 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 osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),
zwanego dalej „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit f w okresie przewidzianym na dochodzenie roszczeń z w/w umów.
5) Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych lub upoważnionym
z mocy ustawy.
6) Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy.
7) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości, archiwizacji
dokumentów oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
8) Osoba podająca dane osobowe posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzaniem moich danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9) Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w
przytoczonym przepisie,
2) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
10) Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wynajmujący zobowiązuje się, że nie będzie zmieniał ani demontował wyposażenia w
wynajmowanych pomieszczeniach.
............................................................
(podpis Organizatora/Wnioskodawcy)

