
Rezerwacja Boiska Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Mikluszowicach 

 
Ja, niżej podpisany proszę o rezerwację boiska Orlik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Mikluszowicach w miesiącu ………………………………………. 
 

    

w terminie ……………………………………………………..od godz……………..do godz…………………..  
                                        (data)  
 
 
w terminie ……………………………………………………..od godz……………..do godz…………………..  
                                        (data)  
 
 
w terminie ……………………………………………………..od godz……………..do godz…………………..  
                                        (data)  
 
 
w terminie ……………………………………………………..od godz……………..do godz…………………..  
                                        (data)  
 
 
Zobowiązuję się do korzystania z obiektu zgodnie z regulaminem. 
Zgadzam się ponieść odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone podczas 
zajęć objętych rezerwacją. 
 

Liczba osób biorących udział w zajęciach:……………… 

 

Dane rezerwującego: 
(dane wykorzystane będą tylko do celów związanych z rezerwacją boiska) 
 

Imię i nazwisko:  ……………………………………… 

Adres: …………………………………………………….. 
Nr telefonu: …………………………………………….. 
e-mail: …………………………………………………….. 
 

 
……………………..……………………………………….. 

 

Data, czytelny podpis osoby rezerwującej 
 

Podpisany druk rezerwacji należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00 lub 
drogą mailową pspmikluszowice@poczta.fm. 
Rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie lub e-mailem przez pracownika szkoły. 
 
 
 



Klauzula informacyjna 

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

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Mikluszowicach e-mail pspmikluszowice@poczta.fm telefon 12 
2817123 reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/ prawo kontaktu  
z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl 

3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 
w celu rezerwacji oraz korzystania z obiektu sportowego - ORLIK. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie 
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 
przetwarzające). 

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

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest dobrowolne jednakże 
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rezerwacji oraz korzystania  
z obiektu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
podlegać profilowaniu. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 

 

mailto:skarbnik.audyt@onet.pl

