
 
UMOWA WYPOŻYCZENIA 

NR ���./Polanka Wielka/20���. 
 
 

zawarta w dniu ��������.. w ��������., pomiędzy Stowarzyszeniem Dolina Karpia,  

w imieniu którego działa ������. na podstawie upoważnienia nr �������. do zawierania umów 

udzielonego w Zatorze w dniu ������., zwanym dalej WYPOŻYCZALNIĄ  a Panią/Panem: 

 
��������������������������������������................................................. 

(imię i nazwisko) 

 
 ��������������������................................................................................................................ 

(adres zamieszkania) 

 
legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria �����   numer......................... PESEL...................................... 

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, tj.  prawo jazdy, paszport, inny: 

   
�����������������........................................................................................................................... 

(nazwa, nr i seria  dokumentu) 

zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego/ych rowerów i/lub sprzętu rowerowego zwanych dalej 
„Sprzętem”:            
rower damski, szt.�..... 
rower męski, szt.......... 
fotelik dla dziecka, szt. ��.  
zabezpieczenie przed kradzieżą, szt............... 
inne���������������...................................................................................................... 
 

§ 2 
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni rowerów oraz akceptuje jego warunki. 
 

§ 3 
Akceptacja regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia 
umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu 
drogowego. 
 

§ 4 
Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu  w dniu ���...................  o godz.: �������. 
Przewidywany czas zwrotu wypożyczonego sprzętu  w dniu ���...................  o godz.: �����.. 
inne: ....�����������������������������������������.. 
 

§ 5 
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu Sprzęt sprawny  technicznie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 6 
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną 
odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego korzystania. 
 

§ 7 
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego Sprzętu oraz utratę Sprzętu odpowiada 
Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego Sprzętu, a w razie utraty 
Sprzętu – obowiązany jest zwrócić równowartość utraconego Sprzętu. 
 

§ 8 
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia Sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą  
tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty 
całej wartości wypożyczonego Sprzętu. 
 

§ 9 
Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby, jednak nie dłużej  
niż 72 godziny. 



 
§ 10 

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 
 

§ 11 
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu 
Wypożyczalni. 
 

§ 12 
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Przedstawiciel wypożyczalni: Wypożyczający: 

������������� ������������ 

 
 
 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z rozporządzenia PE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą  

ul. Rynek 2, 32-640 Zator, tel. 33 8410584, e-mail: biuro@dolinakarpia.org. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby zawarcia umowy wypożyczenia danych: imię (imiona)  
i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), seria i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, PESEL - okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 
działań koniecznych do zawarcia umowy wypożyczenia (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b 
RODO). 

b) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w umowie wypożyczenia lub innym 
dokumencie(podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazuje Pani/Pan 
administratorowi inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a. W przypadku przekazywania takich 
danych administratorowi, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6  

ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą „Rowerem  

po Dolinie Karpia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014 -2020 oraz budżetu państwa i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu,  

to jest Stowarzyszenie „Region Beskidy” , ul. Widok 18/1-3, 33-300 Bielsko Biała oraz specjalistycznym 

podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty na zlecenie Stowarzyszenia „Region 

Beskidy”. 

5. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy, 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia umowy,  

a także dalszy okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  

na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

 

 

������������������ 

czytelny podpis Wypożyczającego 

 


