
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ 
 

 

Organizator 
Nazwa firmy/instytucji 

 

Osoba odpowiedzialna  

Tel. kontaktowy   

Adres e-mail  

 

Rodzaj imprezy  

Termin imprezy oraz godzina 
wejścia i wyjścia z hali  

 

Liczba potrzebnych szatni  

Szacowana ilość uczestników Zawodnicy i trenerzy ___________      Widzowie ___________ 

Reklama organizatora - jeśli tak, 
to w jaki sposób i gdzie 

 

 
Czy są potrzebne 
 
Zaznacz   właściwe 

Scena                                                            TAK       NIE   

Nagłośnienie i mikrofony                          TAK       NIE   

Inne pomieszczenia (np. salka konferencyjna)                                  TAK       NIE   

Dodatkowe wyposażenie, np. 
stoły, krzesła, wykładzina 

 

Dodatkowe informacje 
potrzebne do przygotowania 
hali pod wynajem 

 
 
 

 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji o imprezie na stronie internetowej www.oaza.kornik.pl       TAK / NIE 
 
 
Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (dalej: KCRiS OAZA) w Kórniku przy  

ul. I. Krasickiego 1, kod pocztowy 62-035 Kórnik (dalej: my). 

2.  Dane osobowe zawarte w formularzu rezerwacji terenu będą przetwarzane w celach: przygotowania oferty, umowy, odnotowania 

informacji w kalendarzu rezerwacji przez nas, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych). 

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. 

Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:  osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, 

którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, 



4.  Twoje Dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane  dla celów 

archiwalnych przez 1 rok. 

5.  Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

6.  Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

7.  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na dokonanie rezerwacji hali sportowej. 

 

*RODO – 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. 

 

 
Data i podpis …………..………………………………………………………………….. 

 


