Załącznik Nr 1
do Regulaminu wynajmu kostiumów scenicznych

Warszawa, dnia

......................................................

................................................................................................................
Najemca Imię i Nazwisko/ Firma (Pieczęć firmowa)
................................................................................................................
Adres zamieszkania / siedziby ulica, nr
................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość

................................................................................................................
Numer dokumentu tożsamości/ NIP firmy
................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

Wniosek o wynajem kostiumu
Zwracam się z prośbą o wynajęcie kostiumu (ów) ....................................................................................................... - ...................................................
Nazwa kostiumu

w okresie od dnia

.............................................................

ilość

do dnia .......................................................................

Kostiumy będą wykorzystane .................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią obowiązującego Regulaminu wynajmu kostiumów
scenicznych i akceptuję jego postanowienia.
Upoważniam Teatr Wielki – Operę Narodową do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia
lub braku kostiumu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, adres: Plac Teatralny 1,
00-950 Warszawa, tel.: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23, e-mail: office@teatrwielki.pl
2. TW-ON wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
1) korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00- 950
Warszawa;
2) e-mail: iod@teatrwielki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w powyższym wniosku będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do
zawarcia i wykonania umowy najmu kostiumu/ów oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa w
celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych ciążących na Teatrze Wielkim - Operze
Narodowej, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu
umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
5. Posiada Pani/Pan:

1

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, ich
niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy najmu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6.

Zatwierdzam

…................................................................................
data i podpis Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych

…................................................................................
podpis/ pieczęć najemcy lub osoby upoważnionej

2

