
 

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2022 

 

 

Warszawa, ……..…. 2022 r.  

 

 

 

WNIOSEK 

o wynajem powierzchni w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi 

 

 

1 Wnioskodawca: 

Nazwa/imię i nazwisko, 

adres, e-mail, telefon,  

osoba do kontaktu 

 

 

 

2 Nazwa przedsięwzięcia  

 

3 Termin przedsięwzięcia  

 

4 

Przedmiot najmu*: 

 

 Sala Odczytowa 

 Sala Marii Skłodowskiej-Curie  

 Taras 

 Ogród 

(do wynajmu powierzchni należy doliczyć 

komunikację w budynku) 

5 Zasięg przedsięwzięcia*   Lokalny 

 Regionalny  

 Ogólnopolski  

6 Cele przedsięwzięcia** 

(max 5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  7 Adresat przedsięwzięcia oraz 

planowana liczba 

uczestników** 

 

 

 

 

 8 Charakter przedsięwzięcia*   Komercyjny 

 Publiczny  

 Prywatny  
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 9 Partnerzy i/lub 

współorganizatorzy 

przedsięwzięcia** 

 

10 Czy Wnioskodawca wnosi  

o objęcie przedsięwzięcia 

patronatem honorowym 

przez Narodowy Instytut 

Kultury i Dziedzictwa Wsi? 

 Tak ***  

 Nie 

 

 11 Czy przedsięwzięcie ma 

charakter cykliczny? Jeśli 

tak, czy było uprzednio 

organizowane w budynku 

NIKiDW i kiedy** 

 

 12 Media zaangażowane  

w promocję 

przedsięwzięcia** 

 

13 Załączniki**  1. Szczegółowy opis/program/regulamin 

przedsięwzięcia 

2. ………………………. 

3. …………………………..  

* - zaznaczyć właściwe 

** - opisać, wymienić  

*** - wymagane złożenie odrębnego wniosku o patronat 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i nie będą  

w żaden sposób naruszały dobrego imienia Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

 

 

………………………………………….     ..………………………………………………. 

           /Miejsce i data/                           /pieczęć oraz czytelny podpis wnioskodawcy  

                                                                    lub osoby  upoważnionej/ 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO – informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury  

i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322), przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 

wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr RIK 3; NIP 5252804887, REGON 384655657.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Celem 

przetwarzania danych jest rozpatrzenie złożonych wniosków o wynajem powierzchni.  

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpoznania złożonego wniosku o wynajem 

powierzchni oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej z zawarciem umowy 

według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. Okresy te mogą zostać 

przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  

w sytuacjach ściśle określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów rozpatrzenia wniosku o wynajem 

powierzchni oraz zawarcia umowy.  

6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

NIKiDW nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla 

realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich 

zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli 

obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty 

świadczące usługi prawne na rzecz NIKiDW oraz inne podmioty świadczące usługi bądź 

wykonujące czynności na zlecenie NIKiDW, w tym pracowników. 

 


