Warunki rezerwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią
należącego do Kompleksu Arena w Żaganiu
przy ulicy Kochanowskiego 6

Rezerwacje na boisko sztuczne przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej bądź faxu. Wypełniony formularz rezerwacji należy wysłać na adres:
hala@arena.zagan.pl, bądź na numer fax 68 455 89 52.
Przed złożeniem zamówienia należy uzgodnić dostępność wolnych terminów telefonicznie
pod numerem telefonu: 68 455 89 66.
W przypadku odwołania rezerwacji w terminie 7 dni lub krótszym przed planowaną datą
wynajmu boiska Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Arena Żagań Sp. z o.o. w
Żaganiu kary umownej za odstąpienie w wysokości 150,00 zł za każdy niewykorzystany
termin.
Cennik:
1. Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią z zapleczem szatniowym:
•

W godzinach 9.00-21.00 175,00 zł brutto- cena za 1 godzinę.

•

Dopłata za oświetlenie wynosi 55,00 zł brutto- cena za 1 godzinę.

2. Udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią bez zaplecza szatniowego:
•

W godzinach 9.00-21.00 130,00 zł brutto- cena za 1 godzinę.

•

Dopłata za oświetlenie wynosi 55,00 zł brutto- cena za 1 godzinę.

Dokonanie rezerwacji boiska sztucznego jest równoznaczne z zapoznaniem się
z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Arena Żagań sp. z o. o., ul.
Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl,
3) dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z
obowiązującymi Warunkami rezerwacji boiska sztucznego tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
4) odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych,
5) dane osobowe Zamawiającego przechowywane będą przez okres 12 miesięcy niezbędny
dla prawidłowego rozliczenia usługi, licząc od daty jej wykonania,
6) Zamawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania,
7) Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi,
9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).

