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UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU / SPRZĘTU NR .........../...........

zawarta w dniu ............................................

Pomiędzy: Gminą Trzciana, 32 -733 Trzciana 302 (zwaną dalej „Wypożyczalnią”), a:

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................

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

Pesel....................................................................................................................................................................

Nazwa i nr dowodu tożsamości............................................................................................................................

tel. .................................................................................

(zwanym dalej „Wypożyczającym”).

Wypożyczalnia udostępnia od dnia ………………...….. godz. ………............

do dnia ………………………. godz. ..........…….... Wypożyczającemu n/w sprzęt:

Lp. Przedmiot wypożyczenia Ilość Cena jednostkowa
w zł Wartość w zł

1
Rower elektryczny z baterią oraz
instrukcją obsługi

2 Blokada do zabezpieczenia

3 Kask

Uwagi...................................................................................................................................................................

Podpisując niniejszą umowę Wypożyczający oświadcza:

1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wypożyczalni rowerów elektrycznych i akceptuję jego warunki.

2. Zapoznałem/am się z instrukcją obsługi roweru i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

3. Wypożyczony sprzęt jest w pełni sprawny technicznie.

4. Ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt.

5. Mój stan zdrowia pozwala na korzystanie z przedmiotu wypożyczenia bez ograniczeń.

6. Posiadam umiejętność jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego, pozwalające na bezpieczne

korzystanie z wypożyczonego roweru.
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Potwierdzenie wydania sprzętu

......................................................... .................................................
(podpis Wypożyczającego) (podpis pracownika Gminy Trzciana)

KAUCJA I OPŁATA ZAWYPOŻYCZENIE

Data Kwota Podpis przyjmującego
wpłatę

Uwagi

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………......................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach kontaktowych.

………………………………………………………….........................................

(czytelny podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy w Trzcianie; 32 - 733 Trzciana 302. Kontakt z administratorem jest
możliwy także za pomocą adresu mailowego: gmina@trzciana.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą
adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy, a także w celach związanych z
dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO. Dane kontaktowe
przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca

oprogramowania dziedzinowego,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy lub przez okres niezbędny do

dochodzenia roszczeń z niej wynikających, lecz nie krócej, niż przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się
z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


