ZARZĄDZENIE NR 2/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
IM.WŁADYSŁAWA SEBYŁY W KŁOBUCKU
z dnia 03 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wypożyczenie kostiumów i akcesoriów wypożyczalni
Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.
§1
Wskazanie i zakres unormowania
Na podstawie § 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku,
stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 5 sierpnia 2004 r.,
nr 220/XVIII/2004, zarządza się, co następuje:
•

Określa się wysokość opłaty za wypożyczenie jednorazowe stroju na 10,00 zł (słownie:
dziesięć złotych 00/100) za każde rozpoczęte 48 godzin.

•

Określa się wysokość opłaty za wypożyczenie jednorazowe rekwizytu na 5,00 zł (słownie:
pięć złotych 00/100) za każde rozpoczęte 48 godzin.

•

Dochód uzyskany z wypożyczenia kostiumów oraz rekwizytów zostanie przeznaczony na
cele statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku oraz
konieczną renowację strojów i rekwizytów.

•

Zasady wypożyczania kostiumów określone są w Regulaminie, który stanowi załącznik nr 1
do Zarządzenia oraz karty wypożyczenia stroju/rekwizytu stanowiącej załącznik nr 2
niniejszego regulaminu .
§2
Odwołanie Zarządzenia Nr 6 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Traci moc Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku z dnia 17 stycznia
2017 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za wypożyczenie kostiumów i akcesoriów
wypożyczalni MOK.
§3
Określenia daty wejścia w życie
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 2/2020
z dnia 03 lutego 2020 r.

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI STROJÓW I KOSTIUMÓW SCENICZNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. W. SEBYŁY W KŁOBUCKU
1. Wysokość opłaty za wypożyczenie jednorazowe stroju wynosi 10 zł za każde rozpoczęte 48
godzin.
2. Wysokość opłaty za wypożyczenie jednorazowe rekwizyt wynosi 5 zł za każde rozpoczęte
48 godzin.
3. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia stroju po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym lub osobistym. Wówczas cena wynosi 9 zł za każde rozpoczęte 48 godzin.
4. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia rekwizytu po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym. Wówczas cena wynosi 4 zł za każde następne
48 godzin.
5. Kostium należy oddać w określonym w karcie wypożyczenia stroju/rekwizytu terminie.
6. Za nieterminowe oddanie kostiumu naliczana jest opłata karna w wynosi 20,00 zł za każde
rozpoczęte 48 godzin przetrzymania.
7. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania kostiumów.
8. W przypadku zwrotu kostiumów zabrudzonych ponad normalne użytkowanie
wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt prania, w wysokości 50,00 zł.
9.

Za niezwrócenie stroju lub zwrócenie w stanie pogorszonym w stosunku do stanu
wyjściowego, wypożyczający odpowiada za szkodę do wysokości 100,00 zł.

10. Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b –
gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

11. Wypożyczenie kostiumu z pracowni MOK MOD oznacza pełną akceptację niniejszego
regulaminu.
12. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, oraz na stronie internetowej
http://mokklobuck.pl/

Klauzula informacyjna RODO
Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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)
informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku,
ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.
Dane kontaktowe Administratora:
Z Administratorem można się skontaktować:
 osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
 telefonicznie: 34 317 29 91, 509 157 402;
 pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.
Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres
siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck). Z Inspektorem
Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:
 zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które
zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od
zakończenia umowy;
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w
umowie usług na rzecz administratora, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne
i doradcze.
W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Miejski
Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
osób, których dane są przetwarzane;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zapoznałam/em się w informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie
zrozumiałe.

………………………..
(data, czytelny podpis osoby której dane dotyczą)*

Podpisanie klauzuli informacyjnej nie jest obowiązkowe. Zgodnie jednak z zasadą rozliczalności ułatwi administratorowi danych
wykazanie, że spełnił obowiązek informacyjny


Załącznik do regulaminu wypożyczalni strojów
i kostiumów scenicznych MOK

Karta wypożyczenia stroju / rekwizytu
Dane osoby wypożyczającej:

…………………………………………………………..
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………..
Adres

………………………………………………………….
Tel. kontaktowy

Oświadczam, że wypożyczam z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku niżej wymienione
przedmioty na okres od.......................................do ..........................................
Wymienione niżej przedmioty zobowiązuje się zwrócić w terminie ustalonym, w stanie
sprawnym technicznie i kompletnym
Przedmiot wypożyczenia
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
Jednocześnie przejmuję odpowiedzialność materialną i zobowiązuje się do pokrycia pełnej
wartości odtworzeniowej w przypadku uszkodzenia, zaginięcia lub innej trwałej utraty
wartości w/w wypożyczonego przedmiotu.
Oświadczam ,że zapoznałem się z Regulaminem wypożyczalni strojów i kostiumów
scenicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2 /2020 dyrektora MOK z dnia 03 lutego
2020 r.
______________________________
Podpis osoby wypożyczającej

______________________________
Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie

Kłobuck, dnia ______________________

Potwierdzenie odbioru wypożyczonego przedmiotu
Adnotacje o zwrocie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….............................
______________________________
Data i podpis zdającego

______________________________
Data i podpis odbierającego

Administratorem Danych jest Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych i praw osób, których dane dotyczą dostępne są w Klauzuli informacyjnej zamieszczonej w Regulaminie wypożyczalni
strojów kostiumów scenicznych oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku pod adresem:
http://mokklobuck.pl/ w zakładce Ochrona danych osobowych - RODO

