
 UMOWA WYNAJMU HALI SPORTOWEJ 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE 

Zawarta dnia …..................................… r. pomiędzy:
 
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie ul. Zawadzkiego 3, 
reprezentowanym przez Dyrektora Mariusza Gołębiowskiego – zwanym dalej „Wynajmującym”,
a 
…......................................................., reprezentującym/ą…................................................................,
zamieszkałym/ą….................................................................................................................................,
telefon kontaktowy ….......................................................... zwanym/ą dalej „Najemcą”. 

§1 

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy całą powierzchnię hali sportowej /połowę powierzchni hali 
sportowej /powierzchnię kortu tenisowego wraz z dostępem do szatni, znajdującej się w Krupskim 
Młynie ul. Dąbrowskiego 2A w celu …...........................................................
Najemca będzie wykorzystywał halę zgodnie z załączonym i  zatwierdzonym przez dyrektora 
GOKSiR harmonogramem korzystania z hali. 

§2 

Dyrektorowi GOKSiR przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin 
zaplanowanych zajęć ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych. 

§3 

Najemca bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających na hali. 
Najemca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania regulaminu korzystania z hali sportowej. 

§4 

Najemca dołoży wszelkich starań, aby oddane mu do używania pomieszczenia nie uległy 
zniszczeniu w trakcie prowadzonych zajęć. 

§5 

Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na hali tylko pod opieką osób dorosłych. 

§6 

Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat wyrządzonych przez korzystających z hali. 

§7 

Najemca korzysta: z własnego sprzętu (piłki, znaczniki) /ze sprzętu będącego własnością GOKSiR 
(bramki, siatki, słupki).

§8 

Po zakończeniu zajęć Najemca jest zobowiązany przywrócić halę do poprzedniego stanu. 

§9 

Opłatę za korzystanie z hali należy uiścić z góry gotówką w kasie GOKSiR-u  w wysokości zgodnej
z obowiązującym cennikiem.



§10 

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

§11 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Wynajmujący informuje, iż:

 administratorem danych osobowych Najemcy jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie) z siedzibą w Krupskim 
Młynie przy ul. Zawadzkiego 3;

 kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie): e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl, tel.
32 284 84 50;

 dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy;
 dane osobowe Najemcy nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem tych, które

będą  uprawnione  do  ich  uzyskania  na  podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  w
przypadku ewentualnych roszczeń; 

 dane osobowe Najemcy będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji niniejszej
umowy, a po tym okresie, do 14-tu dni dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

 Najemca posiada  prawo dostępu do treści  swoich  danych oraz  prawo ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia
sprzeciwu;

 Najemca  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO  gdy  uzna,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych, które go dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 podanie  przez  Najemcę  danych  osobowych  jest  warunkiem zawarcia  niniejszej  umowy.
Najemca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niewynajęcie pomieszczeń, o których mowa w § 1;

 dane Najemcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

§12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13 

Strony mogą rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na piśmie. 

§14 

W przypadku rażącego łamania regulaminu korzystania z hali sportowej Wynajmującemu 
przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy. 

§15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 


