
     
 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z dnia 01.10.2020 r. 

proszę           

 

 

 

 

 

 

 

 

    PROSTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY   

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu przekazuje Pani/Panu:  

 (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

 

 

 

 

 

               

         

 

 

 

 

 

STAN W DNIU PRZEKAZANIA  
(uwagi i zastrzeżenia)  

 
Data .......................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

Podpis dyrektora/pracownika GOK-u 

 
 
 

podpis najemcy/wypożyczającego 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

...................................................  
imię i nazwisko 

 

..................................................................................... 
adres 

 

.................................................... 
nr telefonu 

 

...................................................  

miejscowość - data 

  

sala widowiskowa  

sala taneczna   

kuchnia /wyposażenie 

ławostół - stół i dwie ławki  

namiot 4mx6m 

parasol - średnica 3m 

sprzęt muzyczny - głośniki  

sprzęt muzyczny - mikrofony 

sprzęt muzyczny - mikser  stół składany 80x80 

komplet naczyń obiadowych  

Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Kultury  

w Siedlcu 



     
 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu z dnia 01.10.2020 r. 

 

         

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 

64-212 Siedlec,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak  iod@presstu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych lub 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony 

interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania 

w celach planowania biznesowego) 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy 

 

        …..….…………..........…. 

        podpis osoby  

        wynajmującej/wypożyczającej 

 

STAN W DNIU ODBIORU 
(uwagi i zastrzeżenia)  

 
Data .......................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

Podpis dyrektora/pracownika GOK-u 

 
 
 

podpis najemcy/wypożyczającego 


