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Załącznik nr  1  do Umowy o świadczenie usług teleopiekuńczych 

w ramach projektu pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych  

osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” 

 

 

Protokół zdawczo–odbiorczy do umowy nr …………….. z dnia ………………………..  

  

 

Podpisany w dniu ................................................ w Tarnowie pomiędzy: 

Subregionalnym Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

Bezpieczna Przystań ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów 

reprezentowanym przez ............................................................... - pracownika wypożyczalnia  

a 

Panem/ Panią:................................................................................................... 

Adres zamieszkania ………………………………………….............................. 

Dowód osobisty nr .............................. 

Pesel............................................................ Nr telefonu................................................................. 

zwaną/ym dalej „Wypożyczającym” 

 

1. Wypożyczający    otrzymuje    urządzenie    sprawne      technicznie    oraz    zgodne  z 

obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający niniejszym potwierdza własnym 

podpisem. 

2. Wypożyczający potwierdza niniejszym otrzymanie: 

a) opaski monitorującej stan zdrowia wraz z kartą SIM 

- o numerze IMEI ..................................................................... , 

b) ładowarki, 

c) instrukcji obsługi, 

d) opakowania. 

3. Wypożyczający potwierdza, że został przeszkolony z korzystania z opaski monitorującej stan 

zdrowia, w tym do korzystania z dodatkowego osprzętu i rozumie zasady jego działania. 

 

Nr ewidencyjny Data wypożyczenia 
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pracownika 
wypożyczalni 

Podpis 

Wypożyczającego 
Data zwrotu 
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wypożyczalni 

Podpis 

Wypożyczającego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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) informuje, iż: 

a) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów 

Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań ul. Sanguszków 28 A, 33-100 Tarnów 

b) Inspektor Ochrony Danych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 

Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań ul. Sanguszków 28 A, 33-100 Tarnów 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni –na podstawie 

Art. 6 ust, 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016 r.  

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług 

e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  

f) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa  

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji Umowy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................   ................................................................. 

(podpis pracownika wypożyczalni)      (podpis Wypożyczającego) 


