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Aneks nr 1/2019 zawarty dn-ia 15 maja 2019 r.
do umowy najmu nr 126/20171MOSiR z dnia 24.11.2017 r.

zawartej

pomiędzy :

Gminą Kędzierzyn-Koźle

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220
REGON: 532437162, NIP: 7491954792, reprezentowanym przez: p. Zenonę Kuś
dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z
dnia 02.01.2019 roku, zwanym w treści umowy Wynajmującym,
a
Romanem Chodurą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Nauka Jazdy "Romek" z
s iedzibą w Kędzierzynie-Koźlu , al. Jana Pawła II 3611 2a, 47-220, NIP: 749- 141-32- 11, REGON :
16 1430945, zwany dalej Najemcą
Kędzierzyn-Koźle,

§1.
W

związku

ze

zmianą

miejsca siedziby Najemcy zmienia

{.
się

komparycj a przedmiotowej umowy:

Na:
" Gminą Kędzierzyn-Koźle

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220
REGON: 532437162, NIP: 7491954792, reprezentowanym przez: p. Zenonę Kuś 
dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzi erzyn-Koźle
z dnia 02.01 .2019 roku, zwanym w treści umowy Wynajmującym ,
a
Romanem Chodurą , prowadzącym dzi ałalność go sp o d arczą pod firm ą Nauka Jazdy "Romek"
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu , al. Jana Pawła II 3611 2a, 47-220, NIP : 749-141-32-11 , REGON:
161430945, zwany dalej Najemcą"

Kędzierzyn-Koźl e ,

§ 2.
1. Pozostałe zapisy p o zostają bez zmian.
2. Aneks sporządzono w dwóch j ednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania r.

Wynajmuj~c.v

Zgod nie z an o 13 ogÓJneg.o

Najemca

----

rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 bviernia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

/

/

---

informuję, iż :

I) administratorem PanifPana danych osobowych jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul Jana Pawła Il29,
~) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. iod@abc.pl
3) PanVPana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji urnO\vy . na podstawie Art. 6 liSt. I lit. b ogólnego rozpo rz ądzenia o ochronie da nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami PanilPana danych osobowych bę d ą wyłączn i e podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pan VPana dane osobowe przechowywane b ęd ą przez okres 6 lat I lub w oparciu o uzasadnio ny interes realizowany przez ad mi nistratora
6) posiada Pani/Pan pra\. . o do żądania od administratora dostępu do danych osobovvych. ich sprostowania, usu n ięcia lub ogra nicze nia przetwarzani a
7) ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobro\vo lne, j ednakże odmowa podania danych może sk ut kować odmową zawarcia umowy

11 1_

