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zawarta dniu Ol lipca 2019 roku pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn -Koźle

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu ,
Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491954792, REGON 532437162,
reprezentowanym przez Dyrektora MOSiR - Zenonę Kuś na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym dalej Ośrodkiem lub MOSiR
aj .

a
Miejskim Międzyszkolnym Klubem Sportowym MMKS, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn
Koźle, NiP: 7491839039, reprezentowanym przez Prezesa Klubu - Piotra Nippe, zwanym dalej
Organizatorem.

§1
Zenona Kuś oświadcza, że działa w niniejszej umowie na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Kędzierzyna- Koźla nr. 0r.0052 .7.1.2019 z dnia 02.01.2019 roku oraz Statutu MOSiR
i na mocy powołanych aktów dysponuje prawem do zawarcia niniejszej umowy.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2022 r.
§3
Przedmiotem umowy jest korzystanie przez Organizatora z bieżni oraz urządzeń lekkoatletycznych
będących częścią składową Stadionu sportowego "Kuźniczka" Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu (dalej : Stadion) w celu prowadzenia zawodów sportowych i treningów.

§4
l. Z tytułu korzystania ze Stadionu Organizator zobowiązuje się ponieść opłaty zgodnie z aktualnie
Zarządzeniem Prezydenta Miasta dotyczącym cen za korzystanie z obiektów
sportowych zarządzanych przez MOSiR.
2. Opłata za korzystanie nastąpi na podstawie faktury, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Ośrodek.
3. Rozliczenie za korzystanie ze Stadionu jest naliczane na podstawie listy zajęć, na której
Organizator zobowiązany jest potwierdzić korzystanie z przedmiotu umowy.
obowiązującym

§5
I . Ośrodek zapewni obecność pracownika Ośrodka w trakcie korzystania z przedmiotu umowy.
2. Ośrodkowi przysługuje prawo usuwania z obiektu osób lub grup nie przestrzegających Regulaminu
Stadionu.
3. Organizator zobowiązany jest w czasie trwania umowy:
a) przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych, innych wynikające z powszechnie
obowiązującego prawa oraz przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie
Stadionu, w szczególności Regulaminu Stadionu;
b) korzystać ze Stadionu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z postanowieniami
Regulaminu Stadionu oraz niniejszej umowy;
c) utrzymywać porządek oraz czystość podczas korzystania ze Stadionu;
d) używać elementów wyposażenia Stadionu z należytą starannością, w sposób odpowiadający ich
przeznaczeni u.
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2. W trakcie korzystania ze Stadionu Organizator będzie odpowiadał za wszelkie szkody powstałe
na terenie obiektu.
3. Za działania i zan.iechania osób, które przebywają na Stadionie za zgodą Organizatora,
jak również za działania i zaniechania osób będących pod opieką Organizatora lub -jakichkolwiek
innych osób przebywających na stadionie w związku z jego działalnością lub na jego wyraźne
zlecenie, Organizator odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
§6
l. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonanie mnIejszej umowy nie Wląze s ię z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporządzenia 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 wyjątkiem obszaru
niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.
4. Organizator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Organizator o świadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację
publiczną w rozumieniu art. l ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacj i
publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z pó źno zm .), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Zgodnie z art. I p}R,~s:m ell{ u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w z.wiązku z. przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobódn~go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek!}'wy 95/46/WE (RODO), (Oz Urz UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż.
Administratorem PanilPana danych osobowych j est l\otiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlo. ul . Jana Pawła fi 29. reprezemowany przez Dyrektora.
KonIakt z Inspektorem Ochrony Danych - lD4.L':- ~~'.!-.~~ leI. 575-555 -938
J)
Będziemy przetwarzać PanilPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wykonania oraz do wystawienia faktury VAT i do wypełniania obowiązl..-u prawnego
ciiłZącego na Administratorze, Brak podania danych osobowych uniemo:tliwi zawarcie umowy.
4)
Podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jest w oparciu O ano 6 ust. l lit b i c rozporządzenia Parlamemu Europejskiego i Rady (UE) 20161619 - RODO: J)
konieczność realizacji łąc.qcej nas umowy, 2} "''Ypelnienia oOowią.zku prawnego ci~ącego na administratorze, w celu rozliczen finansowych, w tym podatkowych.
5)
Odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłączn i e podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa
6)
B ędziemy przechowywać PanilPana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy oraz przez okres przedawnienia ewemualnych roszcleil, w tym roszczeil podatkowych
j cywilnych.
7)
Posiada Pani/Pan prawo do tądania od administratora dostęp u do danych osobowych, ich sprOSTowania, usunięcia lub ograniczenia przerwarzania oraz prawo wycofania ~Sody
na przet\\llrzanie danych.
8)
Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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