
Załącznik nr 2 

 

UMOWA NIEODPŁATNEGO UŻYCZENIA NR………………………………….. 

 

zawarta w dniu …………………………….. w ………………………………………………...…, pomiędzy:  

                                (data)                                        (miejscowość)  

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM,  

z jednej strony,  

a  

..................................................................................................................    ur. ........................................ 
(imię i nazwisko)                                                                                                                                                 (data urodzenia) 

w……………………………………………….. 
              (miejsce urodzenia)   

 zam. w ...................................................................., ulica ………………………....... nr domu ………………………  

                                         (miejscowość)  

legitymującym się dowodem osobistym o serii ………... nr .......................... 

zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z drugiej strony, o następującej treści:  

§ 1 

Użyczający daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania boisko wielofunkcyjne. 

§ 2 

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.  

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od  ................................................do .................................................... 

§ 4 

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy jest zdatny  

do użytku i że nie ma ona z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  

§ 5 

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione.  

§ 6 

Warunkiem korzystania z boiska wielofunkcyjnego jest zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu 

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.  

§ 7 

Biorący do używania zobowiązany jest pozostawić boisko wielofunkcyjne po okresie użyczenia w stanie 

niepogorszonym.  



§ 8 

1. Administratorem danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa w Głojscach reprezentowana przez 
Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres ul. Szkolna 7, 38-450 Głojsce, tel. (13) 43 30 005, 
email: spglojsce@wp.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez 
email: inspektorodo@onet.pl lub  pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania dodatkowych danych np. kontaktowych celem 
ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail). Zgoda może być w każdym momencie 
wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji czynności związanych z użyczeniem 
boiska.   

5. Korzystanie z boiska jest dobrowolne, tym samym istnieje dobrowolność podania danych 
osobowych, jednakże w przypadku chęci skorzystania z boiska podanie danych osoby 
odpowiedzialnej jest niezbędne aby zrealizować ten cel. 

6. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej umowy 
a po jej zakończeniu przez okres wymagany przypisaną kategorią archiwalną B5 tj 5 lat od 
zakończenia umowy. 

7. Administrator nie przekazuje danych innym odbiorcom. 
8. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  
9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych 
- w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są 
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa, zgoda została wycofana; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 
prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której 
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator 
nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

10. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

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

UŻYCZAJĄCY                                                                                        BIORĄCY DO UŻYWANIA 

mailto:inspektorodo@onet.pl

