OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZENIA ŁYŻEW I KASKÓW
Niniejszym oświadczam, że w dniu dzisiejszym wypożyczam od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie ŁYŻWY w ilości
…………………….… kompletów (par), KASK …………….. które zobowiązuję się zwrócić niezwłocznie po zakończeniu jazdy zgodnie
z Regulaminem Wypożyczalni Łyżew i Kasków.
W przypadku braku zwrotu sprzętu w terminie określonym w Regulaminie naliczane będą dalsze opłaty do momentu zwrotu sprzętu,
a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma możliwości podjęcia działań windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności.
Jestem świadomy, że łyżwy oraz kaski są sprzętem używanym i ich stan techniczny odpowiada stanowi sprzętu używanego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie
z siedzibą przy ulicy Miedzianej 3 w Myszkowie w celu wypożyczenia łyżew i kasków oraz na potrzeby ewentualnego postępowania
windykacyjnego w przypadku braku zwrotu łyżew i kasków w terminie określonym w Regulaminie Wypożyczalni Łyżew.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie, a podanie
danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizowania usługi wypożyczenia łyżew i kasków
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