
UMOWA WYNAJMU   Nr ……………………. 

Zawarta dnia ……………………………………………..pomiędzy  Gminą 

Radzanowo reprezentowaną przez Bolesława Urbaniaka dyrektora  Szkoły  

Podstawowej  w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo działającego 

na podstawie pełnomocnictwa nr 00.0077.40.2016 z dnia 14.12.2016 r., – zwaną 

wynajmującym, 

a…………………………………………………………………………………

……………… 

- zwanym najemcą , zam. ……………………………………………………. 

dotycząca wynajmu infrastruktury sportowej , pomieszczeń i sprzętu  w Szkole 

Podstawowej  w Radzanowie. 

 

§1 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Radzanowie wynajmuje 

………………………………….. indywidualnie / dla grupy ……….. osób w 

następujące dni tygodnia: 

Poniedziałek  w godz. ………………………… 

Wtorek           w godz. ………………………… 

Środa              w godz. ………………………… 

Czwartek        w godz. ………………………… 

Piątek              w godz. ………………………. 

Sobota             w godz. ………………………. 

Niedziela        w godz. ………………………. 

W okresie od  ……………………………….  do ……………………………… 

Łącznie godzin ………………………………. 

§2 

Najemca za wynajem określony w §1 zapłaci wynajmującemu 

kwotę………………………………….  brutto  Słownie 



………………………………………………………………………… 

………………. Zgodnie z Zarządzeniem   ………. Wójta Gminy Radzanowo w 

sprawie wysokości opłat za wynajem infrastruktury sportowej, pomieszczeń i 

sprzętu w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Radzanowo . 

§3 

 

Najemca  dokona płatności na konto 

……………………………………………………… na podstawie  niniejszej 

umowy  terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W tytule płatności należy podać 

numer umowy. 

§4 

Wynajmujący wystawi najemcy fakturę VAT  w terminie 7 dni od dnia  

zawarcia umowy. 

§5 

Podstawą udostępnienia przedmiotu najmu określonego w §1 jest okazanie 

wynajmującemu dowodu wpłaty należności określonej w §2 umowy. 

§6 

1. Najemca  zawierający umowę  w imieniu grupy zobowiązany jest dołączyć do 

niej listę osób korzystających wraz z nim z przedmiotu najmu, zawierającą 

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem użytkowania obiektu 

udostępnionym na stronie internetowej wynajmującego po adresem: 

wwwspradzanowo.pl 

2. Najemca zobowiązuje  się do używania obuwia sportowego nie 

pozostawiającego śladów / rys / na powierzchniach podłóg, utrzymania 

obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawienia 

ładu i porządku. 

3. Wynajmujący udostępni niezbędny sprzęt sportowy do wykorzystania przez 

najemcę w ramach umowy. 

§7 



1. Za  szkody w przedmiocie najmu wynikłe w trakcie korzystania z 

przedmiotu najmu określonego w §2 , a wynikające z niewłaściwego 

wykorzystania,  odpowiada najemca. 

§8 

1.Najemca zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom osoby 

sprawującej nadzór nad przedmiotem najmu ze strony wynajmującego. 

2.Najemca  ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki zaistniałe podczas 

korzystania z przedmiotu najmu. 

3.Najemcy nie wolno korzystać z przedmiotu najmu będąc pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających. 

4.Najemcy nie wolno spożywać alkoholu, zażywać środków odurzających, palić 

papierosów w pomieszczeniach będących w administracji wynajmującego oraz 

w obrębie obiektów będących w administracji wynajmującego. 

§9 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo okresowego zawieszenia najmu 

określonego w §2, po wcześniejszym powiadomieniu najemcy. Za czas 

zawieszenia najmu, wynajmujący zwróci najemcy poniesione koszty lub 

w porozumieniu z nim wyznaczy dodatkowe terminy korzystania z 

przedmiotu najmu, aż do wyrównania kosztów poniesionych przez 

najemcę. 

§10 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia własny w przypadku 

umowy indywidualnej i grupy w przypadku umowy zawieranej w imieniu grupy 

i ewentualne  szkody w stanie zdrowia wynikłe z korzystania przez niego z 

przedmiotu najmu. 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie korzystające z 

przedmiotu najmu. Umowa może być zawarta tylko z najemcą pełnoletnim. 

 

 

§11 



1.Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć niniejszą umowę z 

zachowaniem dwutygodniowego  okresu wypowiedzenia bez podawania 

przyczyny . 

2.Wynajmujący może  rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez najemcę warunków umowy, 

szczególnie określonych w §6, 7 i 8  niniejszej umowy. 

3.W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez najemcę w sposób 

określony w punkcie 1 wynajmujący nie zwraca najemcy poniesionych kosztów 

wynikających z niewykorzystania przez najemcę przedmiotu najmu do końca 

terminu określonego w umowie. 

4.W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez wynajmującego w sposób 

określony w punkcie 1 wynajmujący zwróci najemcy różnicę kosztów 

wynikających z niewykorzystania przez najemcę przedmiotu najmu do końca 

terminu określonego w umowie. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez najemcę w sposób 

określony w punkcie 2 wynajmujący nie zwraca najemcy poniesionych kosztów 

wynikających z niewykorzystania przez najemcę przedmiotu najmu do końca 

terminu określonego w umowie 

6. Sposób zwrotu kosztów , o których mowa w punkcie 4 określi wynajmujący. 

7. W przypadku rozwiązania umowy najemca  zobowiązany jest rozliczyć się z 

wynajmującym i zdać przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym w terminie 

określonym przez wynajmującego. 

§12 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wynajmu  i 

odpłatności za wynajem  infrastruktury sportowej, pomieszczeń i sprzętu w 

placówkach oświatowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Radzanowo określonego w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2019 Rady 

Gminy Radzanowo z dnia 26 września 2019 r. 

 

§13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 



 

 

§14 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy 

zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 

§15 

1. Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

§16 

1.Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna RODO. 

  

1. Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla 

najemcy , 2 dla wynajmującego. 

 

 

 

 

 

Wynajmujący          Użyczający 

 

 

Klauzula informacyjna: 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 



 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika w Radzanowie. 

2) Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktowad 

telefonicznie pod nr: 24 2654652, lub drogą mailową na adres: spradzanowo@op.pl 

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 

kontaktowad drogą mailową: biuro@mkadministrators.pl.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówieo, 

zawartych zleceo, umów cywilno – prawnych oraz w celu organizacji pracy związanych z ich 

realizacją. 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania 

zamówieo, zawartych zleceo, realizacji umów cywilno – prawnych, 

• na podstawie przesłanki  art. 6 ust 1 lit. „c” RODO, rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a więc w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, wynikającego z zawartej umowy. 

• na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (dochodzenie roszczeo). 

 

6) Pani/Pana dane mogą byd przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: 

• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

• dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego, 

• jednostka administracyjna Gminy Radzanowo, która świadczy usługi finansowo - księgowe, 

• firmy świadczące usługi prawnicze, doradcze, windykacyjne, 

• firmy świadczące usługi ochrony osób i mienia, 

• firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych. 

 

 



7) Administrator ma obowiązek przechowywad dane osobowe nie dłużej niż w terminach 

przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej. 

 

8) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – 

do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeo, jakie mogą 

mied związek z Paostwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

celowego dochodzenia roszczeo lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi 

prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.  

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

 

10) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 

Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeostwa danych 

osobowych, które Paostwa dotyczą. 

 

11) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkowad odmową realizacji 

zawartej umowy, obsługi zlecenia, zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE STRONY W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY 

SPORTOWEJ NALEŻĄCEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZANOWIE 

 



OŚWIADCZAM, że informacje zawarte w przedmiotowej klauzuli informacyjnej określone przez 

przepisy RODO zostały przeze mnie przekazane osobom fizycznym, które będą wraz ze mną 

korzystały z infrastruktury sportowej należącej do Szkoły Podstawowej w Radzanowie w związku z 

zawartą umową. 

 

……………………………    ..………………………………. 

Data Podpis 

 


