
Załącznik nr 5 

Umowa nr …../P/DU/2022 

Zawarta w dniu  …………….. roku w Smołdzinie pomiędzy Słowińskim Parkiem 

Narodowym z siedzibą w Smołdzinie przy ul. Bohaterów Warszawy 1a, 76-214 

Smołdzino 

NIP: 839-31-68-774 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Parkiem 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………… 

odbywającą praktykę w Słowińskim Parku Narodowym zwanym dalej Praktykantem 

została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

Park udostępni Praktykantowi w czasie odbywania bezpłatnej praktyki studenckiej  w 

SPN  miejsce w  pokoju znajdującym się w Rąbce 2, z możliwością korzystania z kuchni 

i łazienki. 

§2 

1. Z tytułu korzystania z pokoju ustala się opłatę w wysokości ………. zł brutto (słownie: 

……………………………złotych …../100 groszy brutto) za czas pobytu tj. ……….. dni. 

2. Należność za korzystanie z pokoju płatna w kasie siedziby Słowińskiego Parku 

Narodowego w Smołdzinie lub na rachunek bankowy 54 1130 1121 0006 5599 

6620 0002 w terminie do 5 dni od podpisania umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Parkowi przysługuje prawo 

naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie. 

§3 

Umowę zawiera się na czas odbywania bezpłatnej praktyki studenckiej w SPN tj. od 

…………………r. do …………………. r. 

§4 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując tygodniowy okres 

wypowiedzenia.  

2. Park może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jeżeli pomieszczenia będą użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, dewastowane 

lub zostaną naruszone inne postanowienia niniejszej umowy. 



§5 

Praktykant zobowiązuje się do używania udostępnionych pomieszczeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz do utrzymania ich w należytym stanie.  

Pomieszczenia nie wolno oddawać do korzystania innym osobom. 

§6 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§7 

Spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd w Słupsku. 

§8 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Parku i jedna dla 

Praktykanta. 

 

 

Park :          Praktykant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznikiem do niniejszej umowy jest: 

1. Klauzula informacyjna. 

 

 

 

Klauzula Informacyjna dla Gości Pokoi Gościnnych SPN. 
 

1. Administratorem danych osobowych Gości Pokoi Gościnnych SPN jest Słowiński Park 
Narodowy  
z siedzibą w Smołdzinie, Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino (zwany dalej ,,SPN”). 

2. Za prawidłowe przetwarzanie danych w SPN odpowiada Inspektor Ochrony Danych, dostępny 
pod adresem  e-mail: iod@slowinskipn.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Gości jest: 
a) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich; dochodzenie ewentualnych 

roszczeń przez SPN w związku z poniesioną przez SPN szkodą wyrządzoną przez Gościa lub 
obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do SPN 

b) zapewnienie bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Pokoi 
Gościnnych SPN - w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku 
gromadzonych przy użyciu monitoringu wizyjnego umieszczonego nad budynkami w 
przestrzeni publicznej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez SPN jest umowa  

o świadczenie usług najmu pokoi (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Ponadto podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Gościa może być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest dochodzenia 

ewentualnych roszczeń przez SPN w związku z poniesioną przez SPN szkodą wyrządzoną przez 

Gościa i obrona przed ewentualnymi roszczeniami Gościa w stosunku do SPN (art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO).  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa gromadzonych przy użyciu 

monitoringu jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest 

konieczność zapewnienia Gościom, ich mieniu oraz mieniu administratora oraz pracownikom 

administratora bezpieczeństwa.   

5. SPN może również przekazać dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem wizyjnym 
odpowiednim organom ścigania takim jak Policja czy Straż Miejska, w szczególności w przypadku 
wystąpienie incydentów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia znajdujących się na terenie 
Pokoi Gościnnych SPN.  
Okres przechowywania danych osobowych Gościa odnosi się do okresu przedawnienia roszczeń 
podatkowych, roszczeń cywilnoprawnych SPN, roszczeń Gościa, w zależności, które z tych 
roszczeń nastąpi później. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przechowywane 
przez 30 dni od dnia utrwalenia, lub w przypadku wystąpienia incydentów zagrażających 
bezpieczeństwu do czasu zakończenia odpowiednich postępowań.  

6. Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub 
ograniczenia przetwarzania - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania 
z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych 
osobowych lub zgłosić takie żądanie w siedzibie SPN w Smołdzinie, Bohaterów Warszawy 1A, 
76-214 Smołdzino. 

7. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych wymienionych we wniosku rezerwację oraz w postaci wizerunku 

jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania 
umowy 
o świadczenie usług hotelarskich. Podanie danych osobowych w postaci e-maila i numeru 
telefonu  
w celu wysyłania informacji jest dobrowolne, ich niepodanie wiązać się będzie z wydłużeniem 
czasu komunikacji.   



 
Definicje: 
RODO - Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;  
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
           Data,  Imię i nazwisko  

 


