UMOWA nr 11/2019fMOSiR
zawarta dnia l kwietnia 2019 roku pomiędzy:
~-"-_ .... ~--~---Gminą

Kędzierzyn-Koźle,

ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, którą

reprezentuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana
Pawła II

29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP : 749-]95-47-92, REGON: 532437162, zwany dalej

zwanym dalej

Ośrodkiem,

a

Stowarzyszeniem Akademia Piłkarska "BLAZE" Kędzierzyn-Koźle ul. Mieszka I 8DI7, 47 - 232
Kędzierzyn - Koźle, NIP: 7492104222, reprezentowanym

przez Prezesa - Roberta Słotę zwanym

dalej Organizatorem.

§1
Ośrodek oświadcza, że działa
Kędzierzyna-Koźla
powołanych

w niniejszej umowie na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta

nr 0r.0052.7.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. oraz Statutu MOSiR i na mocy

aktów dysponuje prawem do zawarcia niniejszej umowy.
§2

Umowa zostaje zawarta na olqes do dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r .
§3

Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Organizatora ze stadionu sportowego
przy ul. Chrobrego 25 w
piłkarskich

iędzierzynie

-

Koźlu

(dalej ; Obiekt), w celu organizacji

"Koźle"

zajęć

grup

zgodnie z załączoQym do niniejszej umowy harmonogramem treningów.

§4

l. Z

tytułu

z aktualnie

korzystania ze Obiektu Organizator
obowiązującym

Zarządzeniem

zobowiązuje

Prezydenta Miasta

się

ponieść

opłaty

Kędzierzyn-Koźle,

zgodnie

dotyczącym

korzystania z Obiektu.

2.

Płatność będzie

realizowana przez Organizatora, przelewem na rachunek bankowy

Ośrodka

wskazany w fakturze w terminie ]4 dni od daty wystawienia faktury .

3. Rozliczenie za korzystanie z obiektu jest naliczane na podstawie listy
zobowiązany

zajęć ,

na której Organizator

jest potwierdzić korzystanie z obiektu.
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§5
1. Przedmiot umowy obejmuje korzystanie z płyty boiska głównego oraz płyty boiska bocznego,
szatni dla zawodników.
2. Ośrodek zapewni możliwość korzystania z wyżej wymienionych pomieszczeń oraz zapewni
obecność

na obiekcie pracownika MOSiR.
§6

l. Ośrodkowi przysługuje prawo usuwania z obiektu osób lub grup nie przestrzegających regulaminu
obiektu.
2. Organizator zobowiązany jest w czasie trwania umowy:
a) przestrzegać

przepisy

obowiązującego

przeciwpożarowe,

BHP,

wynikające

sanitarne

z

powszechnie

prawa oraz porządkowe i organizacyjne obowiązujące na terenie Obiektu;

b) korzystać z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z postanowieniami
umowy, a

jeżeli

określa

umowa nie

go w sposób

wyczerpujący

i zgodny z przepisami prawa

i zwyczajami;
c)

utrzymywać porządek, czystość

d)

używać

elementów

i bezpieczeóstwo w trakcie korzystania z Obiektu;

wyposażenia

z

należytą

starannością,

odpowiadający

w sposób

ich

przeznaczeni u;
3. W trakcie korzystania z Obiektu Organizator

będzie odpowiadał

za wszelkie szkody

powstałe

na terenie obiektu.
4. Za
jak

działania

również

innych osób

za

przebywają

i zaniechania osób, które

działania

i zaniechania osób

przebywających

będących

na Obiekcie w

zlecenie, Organizator odpowiada jak za własne

zgodą

na Obiekcie za

pod

opieką

Organizatora,

Organizatora lub jakicbkolwiek

związku

z jego

działalnością

działania

i zaniechania.

lub na jego

wyraźne

§7

l. Organizator
z prowadzeniem

zobowiązuje
zajęć

SIę

dopehlić

wszelkich

niezbędnych

czynności

związanych

treningowych.

2. W przypadku, gdy którekolwiek z planowanych
imprez masowych Organizator

zajęć będzie podlegać

zobowiązuje się uzyskać

na

własny

ustawie o bezpieczeóstwie

koszt stosowne pozwolenia na

organizacje takiej imprezy.

§8
1.

Każda

zmiana postanowiell umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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3. Wykonanie niniejszej
Rozporządzenia

umowy

me

wiąże

SIę

z przetwarzaniem danych

o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016), dla których Administratorem Danych jest MOSiR, za
niezbędnego

do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych

4. Organizator

w rozumieniu

wyraża

zgodę

rozliczeń między

wyjątkiem

obszaru

Stronami.

na przetwarzanie danych osobowych dla celów

związanych

z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Umowa

została sporządzona

w dwóch

jednobrzmiących

każdej

egzemplarzach, po jednym dla

ze stron.

Ośrodek

Organizator
/
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Zgodni e z ano 13 Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 rok u w sprawie ochrony osób fizycznych w zw i ązku z przetwarzaniem da nyc h osobowych i w
sprawie swobodnego przepł ywu takich danyc h oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (Dz. Urz. UE L I 19 z 04 .05 .20 16) in fo rmuj ę, iż :
Adm inistratorem Pani/ Pa na danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sponu i Rekreacji \V Kędzi erzy n ie· Kożl u, ul. Jana Pawła II 29, rep rezentowany przez Dyrektora.
Kontakt z lnspel,:torem Oc hro ny Danych - i od @ m os irkk. pł , tel. 575-555 -938.
PanilPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wy konani a oraz do wystawienia fakt ury VAT i do wyp eł n i an i a obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze. Brak podania da nyc h osobowych uniemoż li wi zawarcie umowy.
4)
Pod stawą prawną przetwarza nia PaniIPana da nych osobowych jest w oparciu o an , 6 ust. I lit. b i c rozpo rządzen i a Parlament u Euro pejskiego i Rady (UE) 20 16/679- RODO: l)
kon ieczność realizacj i ł ączącej nas umowy, 2) wy pełnieni a obowiązku prawnego ciążącego na admini stratorze, w celu rozliczeil fin ansowych, \V tym podatkowych,
5)
Odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącz ni e podmioty up rawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6)
Będz i em y p rzec howywać PanilPa na da ne osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy oraz przez okres przedawnieni a ewentualnych roszezeli, w tym roszczeń podatkowych i
cywilnych.
7)
Posiada Pani/Pan prawo do żądan ia od administ ratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, u sun ięc i a lub ograniczeni a przetwarzania oraz prawo wycofa nia zgody na
przetwarzanie danych.
8)
Ma PanilPa n prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa U rzędu Ochrony Danych Osobowych .
l)
2)
3)

Będz i emy przetwa rzać
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