
Dane Gościa:        Sandomierz, dnia …………… 
………………………………………… 
Imię, nazwisko 

………………………………………… 
adres zamieszkania 

………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej 

………………………………………… 
Telefon kontaktowy 

 
Oświadczenia Gościa Ośrodka Architektury i Humanistyki w Sandomierzu 

ul. Mariacka 6, 27-600 (zw. dalej Ośrodkiem) 
- jednostki organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej z siedzibą w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce 

 
AKCEPTACJA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI 

 
 
I. Zasady korzystania z usług Ośrodka Architektury i Humanistyki zawarte są w Regulaminie 
Ośrodka Architektury i Humanistyki dostępnym w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej pod 
adresem http://tu.kielce.pl/start/uczelnia/struktura-uczelni/osrodek-architektury-i-humanistyki-w-
sandomierzu/ 
II. Przystępując do korzystania z usługi noclegowej oświadczam, że: 
1) zapoznałem się i akceptuję w całości zasady jej świadczenia zawarte w Regulaminie Ośrodka 
Architektury i Humanistyki, w szczególności cennik, warunki korzystania  i zasady bezpieczeństwa  
w obiekcie, 
2) zapoznałem się i zobowiązuję się do bezwzględnego stosowania procedur bezpieczeństwa i zasad 
funkcjonowania obowiązujących w siedzibie Ośrodku Architektury i Humanistyki w związku z COVID-19. 
 

………………………………………… 
czytelny podpis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(W przypadku nie wyrażenia zgody na dany punkt -  skreślić miejsce na podpis. Odciąć i zniszczyć w przypadku braku zgody Gościa na wszystkie poniższe punkty) 

 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO: 
 
 
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną 
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej,  
nr telefonu) informacji o działalności i ofercie Ośrodka Architektury i Humanistyki w Sandomierzu. 
 

………………………………………… 
czytelny podpis 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie wizerunku w formie fotografii i filmu 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w postaci wykonywania  
i przechowywania fotografii i filmów z moim udziałem. 

………………………………………… 
czytelny podpis 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii i filmu 
Na podstawie art. 81 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na podstawie pkt 2 w 
Internecie, materiałach promocyjnych i prasie. 

………………………………………… 
czytelny podpis 


