
Golub-Dobrzyń, 10 grudnia 2021 r. 

REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA 

DMUCHAŃCA AVYNA MULTI CENTRUM 9 W 1 

1. Właścicielem zamku dmuchanego - dmuchańca Avyna Multi Centrum 9 w 1 (dalej -

dmuchańca) jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac 1000-

lecia 25. 

2. Wypożyczenie dmuchańca następuje na wniosek (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu) podległych placówek oświatowych i wychowawczych (Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Zespół Szkół Miejskich, Przedszkole nr 2, 

Świetlica Socjoterapeutyczna i Środowiskowa) oraz kulturalnych (Dom Kultury w 

Golubiu-Dobrzyniu i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna) lub sportowo-

rekreacyjnych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu). Wniosek należy 

złożyć do Biura Obsługi Interesantów 

3. Dmuchaniec zakupiony został w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 

2021. 

4. Wypożyczenie dmuchańca może być krótkoterminowe (na czas trwania konkretnego 

święta, uroczystości, imprezy) lub długoterminowe. 

5. Właściciel dmuchańca zastrzega sobie odmowę wypożyczenia dmuchańca na czas 

trwania imprez i wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia. 

6. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia nie świadczy usługi przewozu oraz montażu i 

demontażu dmuchańca. 

7. Wypożyczający zamek dmuchany przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

wynajęty sprzęt i bezpieczeństwo użytkowników. 

8. Wraz z dmuchańcem wypożyczający otrzymuje instrukcję obsługi sprzętu i informacje 

dotyczące warunków bezpieczeństwa, których zobowiązuje się przestrzegać. 

9. W przypadku całkowitego zniszczenia dmuchańca za przedmiotowy sprzęt zostanie 

obciążona instytucja wypożyczająca, zgodnie z wartością rynkową. 



Załącznik nr 1 

WNIOSEK 

o udostępnienie dmuchańca Avyna Multi Centrum 9 w 1 

1. Wypożyczający 

2. Adres 

3. Telefon kontaktowy 

4. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji 

5. Wnioskowany okres wypożyczenia dmuchańca 

Golub-Dobrzyń 

data, podpis wnioskodawcy i pieczęć firmowa 





Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ 
zdawczo-odbiorczy przekazania dmuchańca Avyna Multi Centrum 9 w 1 

z dnia 

Przekazujący: 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

Przejmujący: 

1. Przedmiotem przekazania jest dmuchaniec Avyna Multi Centrum 9 w 1, stanowiący 
własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, do użytkowania Wypożyczającemu. 

2. Podstawą prawną sporządzenia niniejszego protokołu jest „Regulamin i warunki 
wypożyczania dmuchańca Ayyna Multi Centrum 9 w 1" z dnia 10 grudnia 2021 r. 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Dodatkowe uwagi: 

Przekazujący: Przyjmujący: 





Załącznik nr 3 

imię i nazwisko 

adres 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałam/em się z „Regulaminem i warunkami wypożyczania dmuchańca Avyna 

Multi Centrum 9 w 1" z dnia 10 grudnia 2021, wyrażam zgodę na objęcie mnie 

odpowiedzialnością materialną za wypożyczony dmuchaniec w trakcie jego 

użytkowania oraz zobowiązuję się zwrócić go w stanie niepogorszonym ponad 

normalne zużycie, wynikające z prawidłowej eksploatacji, 

2) Wyrażam zgodę stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO* do przetwarzania moich danych 

osobowych, zawartych we wniosku o udostępnienie dmuchańca Avyna Multi Centrum 

9 w 1 w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, a także w zakresie niezbędnym 

do realizacji wypożyczenia dmuchańca oraz do ewentualnego obciążenia 

wypożyczającego kosztami wynikającymi ze zniszczenia lub uszkodzenia dmuchańca, 

3) zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń, 

dnia /czytelny podpis 

•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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 zpóźn. zm.) 





Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ROPO* - przetwarzanie danych osobowych 
na podstawie ZGODY 

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 
87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy 
powierzenia przetwarzania danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 
- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 17 ust. 3 

RODO*, 
- przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO*, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 

ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 - w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na 
przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu. 

Zapoznałem(am) się z treścią 

(data, czytelny podpis) 

*- 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

mailto:iod@golub-dobrzyn.pl



