
 

FORMULARZ REZERWACJI STREFY WIATY GRILLOWEJ 

ORAZ WYPOŻYCZENIA AKCESORIÓW DO GRILLA 
W WIACIE GRILLOWEJ  

(ruszt żeliwny, ruszt metalowy, pojemnik na popiół) 

Imię i nazwisko osoby rezerwującej 
 
 

Imię i nazwisko osoby wypożyczającej  

Adres zamieszkania/nazwa DS./nr pokoju 
 
 

 

Telefon kontaktowy 
 
 

 

Adres e-mail 
 
 

 

Data wypożyczenia 
 
 

 

Data zwrotu 
 
 

 

 

Informuję, iż zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania ze Strefy Wiaty Grillowej  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania akceptując jego treść.  

 

……………………………………………                             ……………………….……………………………… 
           Miejscowość i data                                                                            Podpis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Formularza rezerwacji  Strefy Wiaty Grillowej 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

1) Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  
z siedzibą w Rzeszowie przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: 
kancelaria@prz.edu.pl  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 17 865 1775 albo e-mail: 
iod@prz.edu.pl  lub na adres siedziby Administratora. 

3) Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji postanowień umowy (nawiązania i przebiegu najmu/wypożyczenia akcesoriów do grilla)  – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

b) ewentualnie dochodzenia/obrony praw lub roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości zawarcia umowy najmu. 

5) Dane osobowe Najemcy nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

6) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Najemcy podmiotom zewnętrznym 
działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi prawne, usługi IT w zakresie 
rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych. 

7) Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania niniejszej umowy, a po tym 
okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 
dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych tj. przez co najmniej 5 lat. Po upływie okresu 
przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane . 

8) Najemca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

9) Najemca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

10) Dane osobowe Najemcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 
profilowaniu). 

 

 
 
 
 
 
 

 ........................................................................................................... 
 (data i podpis ) 

 

 


