UMOWA NAJMU nr{0/2019/MOSiR
zawarta w dniu 02.09.2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
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Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędziel'zynie-Koźlu, al. Jana
PawIa II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle , NIP 7491954792, zwanym dalej Wynajmującym,
reprezentowanym przez Dyrektora Zen onę Kuś na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźla z dnia 02.01.2019 r. o nr Or. 0052.7.1.2019

a
Publiczną Szkołą Podstawową nr 19 im. Bronislawa Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu , ul.
Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-19-83 -434, zwaną dalej Najemcą, reprezentowaną
przez dyrektora Bożenę Łotecką
o
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hl .

treści następującej :

§l
I. Wynajmujący oświadcza, iż przysługuje mu prawo do wladania budynkiem hali widowiskowosportowej "Śródmieście" w Kędzierzynie-Koźlu al. Jana Pawia II 29 (dalej Obiekt), wynikające z
decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr GG.xI.72244-25/03 z dnia 31.10.2003 roku,
ustanawiającej na wskazanym budynku trwaly zarząd na czas nieoznaczony, na podstawie którego to
ty tulu prawnego jest upoważniony do dysponowania tynl budynkiem w zakresie niezbędnym do
wykonania postanowień niniejszej umowy.
2. Wynajmujący oświadcza, że jest jednostką organizacyjną Gminy Kędzierzyn-Koźle prowadzoną w
formie jednostki budżetowej .
3. Najemca oświadcza, iż zapoznal się ze stanem technicznym przedmiotu umowy oraz jego
wyposażeniem i nie wnosi do niego żadnych uwag .
§2

I. Wynajmujący oddaje Najemcy do odplatnego korzystania na zasadach wynikających z niniejszej
Umowy część Obiektu - parkietglówny na czas określony od dnia 02.09.20191'. do dnia 30.06.2020r .,
zgodnie z harmonogranlem stanowiącym zalącznik nr I do niniejszej lilll0Wy, w celu prowadzenia zajęć
treningowychlIekcyjnych.
2. Najemca zobowiązuje się dopelnić wszelkich niezbędnych czynności związanych z organizacją
zajęć, w szczególności zapewnić opiekę wykwalifikowanego instruktora (trenera), do którego
obowiązków należeć będzie w szczególności prowadzenie zajęć oraz opieka na uczestnikami.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwolania terminu udostępnienia przedmiotu umowy na
czas organizacji zawodów lub innych wydarzeń , a także w celu przeprowadzenia prac niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania Obiektu. Wynajmujący poinfom1Uje Najemcę o tym fakcie z możliwie
jak naj szybszym wyprzedzeniem .
4. Okoliczność , iż Najemca nie korzysta! z przedmiotu umowy w okresach wyszczególnionych w
hamlOnogramie, określonynl w § 2 ust. 1 nie będzie podstawą do obniżenia czynszu, chyba że Najemca
zawiadomi każdorazowo, pisemnie Wynajmującego o rezygnacji z korzystania z przednliotu umowy
przed terminem najmu.
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§3
1. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz mi esięczny obliczony w/g stawki określonej w cenniku
ustalonym przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i obowiązującej w okresie udostępnienia, na
podstawie haffilOnogramu .
2. Czynsz określony zostanie w nocie wystawionej przez Wynajmującego , platny bę dzie do 21 dnia
następnego miesiąca przez Najemcę na rachunek bankowy wskazany w nocie .
§4

do przestrzegania przepisów regulanlinu dla Obiektu, a także do podjęcia
dzialań zmierzających do wyegzekwowania jego przestrzegania od korzystających z przedmiotu najmu .
Regulamin Obiektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy .
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z przedmiotu lilll0Wy w ramach niniejszej
umowy ponosi Najemca, który zobowiązuje się każdorazowo zapewnić wymaganą przepisanli prawa
ilość instruktorów (trenerów) .
3. Wstęp osób korzystających z przedmiotu umowy w ranlach niniejszej umowy jest możliwy , tylko i
wylącznie pod opieką instruktora (trenera), przy czym Wynajmujący nie ma obowiązku kontroli
zapewnienia osobom korzystającym z przedmiotu umowy odpowiedniej ilości instruktorów (trenerów).
l . Najemca

zobowiązuje się

§5
l . Najemca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim w
związku z użytkowaniem przedmiotu lilllOWy w sposób sprzeczny z niniejszą umową, w szczególności
niezgodnie z postanowienianli regulaminu, o którym jest mowa w § 4 ust. l.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia szkód na raclllillek Najemcy, po jego uprzednim
wezwaniu do ich usunięcia i bezskutecznym upływ ie dodatkowego, nie krótszego, niż 14 dni tenninu
na ich usuni ęcie.
3. Najemca zobowiązuje się do natyclmliastowego poinfoffilOwania Wynajmującego o wszelkich
usterkach lub awariach technicznych przedmiotu lilllowy lub urządzeń wchodzących w skład jego
wyposażenia, a w przypadkach jeśli dalsze z nich korzystanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu osób
uczestniczących w ząjęciach organizowanych w ranlach niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się
do ich natychmiastowego przerwania.
§6

l.

Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić

w ramach korzystania z przedmiotu umowy obecność

pracownika obsługi.
2. Wynajmujący zapewni możliwość korzystania z szatni, toalet i ciągów komunikacyjnych w trakcie
trwania zajęć lekcyjnych/treningowych.

§7
l. Wykonanie niniejszej lilllOwy nie wiąże się 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 obszal1l niezbędnego do zawarcia
umo\V)' oraz dokonania wzajemnych rozlicze6 między Stronanli .
2. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot LUnowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią infoffilację publiczną
w rozmówieniu arU ust l ustawy z dnia 6 września 2001 1'. o dostępie do infoffilacji publicznej
(Dz. U. z 2017 poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie ustawy.
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§8
1. Strony mogą rozwi ązać u mowę za zgodnym porozlmlieniem .
2. Wynajmującemu przysluguje prawo usuwania z Obiektu osób nie prze strzegaj ących jego
regulanlinu .
3. Wynajmującemu przysluguje prawo ro zw iązania niniejszej lmlOwy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku rażącego naruszania przez Najemcę lub osoby korzystające z Obiektu w ramach niniejszej
umowy postanowień z niej wynikając ych .

§9
1. Ze strony Wynajmującego osobą wyzn aczoną do kontaktu jest p.
2. Ze strony Najemcy osob ą wy znaczoną do kontaktu jest./
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§ 10
l . W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mąią zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku sporów powstalych w czasie reali zacji umowy lub w związku z jej reali zacją Strony
będą dążyły do polubownego ich rozstrzygni ę cia, w szczególności przez podjęcie rokowań i
zawezwanie do próby ugodowej , a w razie braku porozumienia będą dochodzić swych roszczeń przed
Sądem właściwym dla siedziby Wynajmującego .
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą n astąpić tylko w formie pisemnego aneksu za obopólną
zgodą stron.
4. Umowę nini ejszą sporząd zono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron .

Najemca :

Wynajmujący:
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harmonogram.
Regtdamin korzystania z ObiekhL

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 rok'lLw sprawie ochrony osób fizyc~ych w ~ązku z przetwarzaniem danych osobowych
i w spmwie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrel,.1yWy 95/46fWE (RODO) , (Oz. Urz. UE L 11 9 z 04.05.20 16) inforn1U~ It:

I ) Administralorem Pani!Pana danych osobowych jesl Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożl u, ul. Jana PawlCl II 29, reprezentowany przez Dyrel,.1ora.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@mosirkkot leI. 575 -555-938 .

.
..'
.
3) Będziemy przetwarzać PanilPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w Cl!lu jej wykonania oraz do wyslawienia falctl.lry VAT 1 do wypełmarua obowiązku prawnego Clątącego
na AdministrRtOIZe. Brak podania danych osobowych uniemoźliwi zawarcie umowy.
.
. .
.
.
4) Podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jeSl w oparciu o art 6 lISI. l 1!1.. b i c rozporządzeru~ PaJ:lanlentu Emopejsldego I Rady (UE) 2016/679 - RODO. I)
konieczność realizacji łączącej nas moowy, 2) wypełnienia obowiązl.;u prawn.::go ciążącego na ndmirustt-atorze, w celu rozhczen finansowych, w tym podntkowych.
.
.•
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobo....ych będą wyłącznie podmioty uprtlwniooe do uzyskania danych osobowych na podst~wi~ przepisów prawa
6) Będziemy przechowywać Pnni/Panll dnne osobowe przez okres trwania łączącej nlls umowy oraz przez okres przedawru erua ewenhtalnych roszczen, w tym roszczen podatkowych
i cywilnych.
.
.
7) Posiada Panifpan prnwo do żądania od administratora dost~pu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzru\1::a oraz pmwo wycofarua zgody
na przetwarzanie danych.
8) Ma PanilPan prawo wniesien.ia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ocluony Danych Osobowych.
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