Załącznik do Regulaminu użyczania „Skrzynki
narzędziowej”

Protokół zdawczo-odbiorcy narzędzi
sporządzony w Warszawie, w dniu ……………………………………
Użyczający: Wolskie Centrum Kultury w Warszawie, ul. Obozowa 85, reprezentowany przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Korzystający: Pani/Pan ……………………………………………………………………..., zamieszkała/ły w Warszawie,
ul. ……………………………………………………………………………………………………….., tel. …………………………………….

dotyczący przekazania Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej, w skład której wchodzi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Korzystający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym narzędzi i nie wnosi żadnych uwag.
Korzystający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem użyczania „Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej”
oraz akceptuje jego treść. Korzystający zobowiązuje się zwrócić Sąsiedzką Skrzynkę Narzędziową do
dnia …………………………………………………………………………………….
Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Użyczający:

Korzystający:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potwierdzenie zwrotu narzędzi

Użyczający i Korzystający potwierdzają, że zwrot narzędzi nastąpił w dniu ……………………………………
*Użyczający oświadcza, że narzędzia są kompletne oraz nie są uszkodzone.
*Użyczający

stwierdził

następujące

uszkodzenia/braki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Użyczający:

* skreślić niepotrzebne

Korzystający:

narzędzi

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) zwanego dalej „RODO”, Wolskie Centrum Kultury informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy
ul. Obozowej 85 (dalej: „Administrator” lub „WCK”),
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@wck-wola.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy użyczenia i jej realizacji - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, a także doradcy prawni, oraz podmioty przetwarzające
takie jak świadczące usługi teleinformatyczne (hosting poczty) lub dostawcy IT. Dane mogą być również
ujawnione w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej każdej osobie, która wystąpi z takim
żądaniem do Wolskiego Centrum Kultury,
6) Pani/Pana dane będziemy przechowywać przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak
również przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych, zgodnie z kodeksem cywilnym,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

