
BIKE CZYRNA, 43-370 Szczyrk, ul. Olimpijska 38, tel. 501 078 564, e-mail: bikeczyrna@gmail.com 

UMOWA WYPOŻYCZENIA nr........./........./2022 

Umowa zawarta w dniu ......................................... 2022r., w Szczyrku, pomiędzy Joanną Łaciak prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Joanna Łaciak ul. Olimpijska 38, 43-370 Szczyrk, zwaną dalej 

Wypożyczalnią Rowerową BIKE CZYRNA, 
a Panem/Panią .................................................................................................. 

legitymując(ą)ym się dowodem osobistym seria/numer ...................................................................................... wydanym przez 

…………………………………………………………………………… 

zamieszkał(ą)ym ..................................................................................................................................................... . 

Tel. kontaktowy:........................................................... zwan(ą)ym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM. 

§1Przedmiotem umowy jest wypożyczenie roweru:  

Canyon Neuron: ON 7. "S" 

Canyon Neuron: ON 8 NIEBIESKI "M"         

Canyon Neuron: ON 8 NIEBIESKI "M"         

Canyon Neuron: ON 8 CZARNY "M"         

Canyon Neuron: ON 8 CZARNY "L" 

Canyon Neuron: ON 8 ORANGE "XL"  

Canyon Spectral: ON 6 "M"  

Canyon Spectral: ON 6 "L"  

Canyon Spectral: ON 7 "M"  

Canyon Spectral: ON 7 "L"  

Canyon Torque: ON 8 ZIELONY "L"                   

CUBE: ACID 240 HYBRID YOUTH                            ........................          

……………................. 

……………................. 

……………................ 

……………................ 

……………................ 

……………................ 

……………................ 

……………................ 

……………................ 

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

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

wraz z akcesoriami: 

KASK.........., OCHRANIACZE.........., GPS.........., PLECAK.......... . 

dalej łącznie jako „Sprzęt”. 

§2 Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu................... 2022r. o godzinie .................. . 

Sprzęt zostanie oddany do Wypożyczalni Rowerowej BIKE CZYRNA, przy ul. Olimpijskiej 38, 43-370 Szczyrk, w dniu 

.......................   2022r., do godziny ..................... . 

§3 Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni Rowerowej BIKE CZYRNA oraz akceptuje jego 

warunki. Regulamin jest załącznikiem do niniejszej umowy. 

§4 Opłata za wypożyczenie Sprzętu pobierana jest z góry. Wysokość opłaty: ............................. . 

§5 Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu Sprzęt sprawny technicznie co Wypożyczający potwierdza. 

§6 Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z zachowaniem ostrożności, dbałości oraz zgodnie z jego 

przeznaczeniem, przepisami prawa i Regulaminem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wynikające z użytkowania Sprzętu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz Regulaminu.  

§7 Za wszelkie uszkodzenia Sprzętu wynikające z nieodpowiedniego korzystania przez Wypożyczającego ze Sprzętu odpowiada 

Wypożyczający na zasadach określonych w nieniniejszej umowie oraz Regulaminie.  

§8 Wypożyczalnia Rowerowa BIKE CZYRNA zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w przypadku, gdy 

uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje 

się do zapłaty całej wartości wypożyczonego Sprzętu, na podstawie rachunku wystawionego przez Wypożyczalnię. 

§9 Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

W przypadku gdy Wypożyczającym jest osoba niebędąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku Kodeks cywilny wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

Wypożyczalni Rowerowej BIKE CZYRNA. 

§10 Umowa sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

____________________________                                    ____________________________ 

               Wypożyczający                                      Wypożyczalnia Rowerowa BIKE CZYRNA 



BIKE CZYRNA, 43-370 Szczyrk, ul. Olimpijska 38, tel. 501 078 564, e-mail: bikeczyrna@gmail.com 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA WYPOŻYCZAJĄCEGO  

Ja niżej podpisany/a 

 

………………………………………………………………… 

(imię nazwisko) 

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Joannę 

Łaciak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Joanna 

Łaciak ul. Olimpijska 38, 43-370 Szczyrk, zwaną dalej Wypożyczalnią Rowerową BIKE CZYRNA lub 

Administratorem ) moich danych osobowych: (I) imienia i nazwiska; (II)  numeru dowodu osobistego; (III) 

adresu zamieszkania; (IV) numer telefonu na potrzeby realizacji zawartej ze mną umowy, a także obsługi 

klienta.  

Tak/Nie1 

� � 

2) Oświadczenia Wypożyczającego: 

- Oświadczam, że mój stan zdrowia i stan psychofizyczny nie stanowi przeciwskazań do korzystania  

z wypożyczanego Sprzętu w szczególności roweru;  

- Oświadczam, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających; 

- Oświadczam, że jestem świadomy ryzyk związanych z używaniem Sprzętu i że używanie Sprzętu może 

skutkować upadkiem lub obrażeniami, oraz że Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności                

za wypadki będące konsekwencją użytkowania Sprzętu przez Wypożyczającego 
2
 

- Zobowiązuję się zapewnić, że Sprzęt będzie wykorzystywany zgodnie z przepisami, w tym prawa           

o ruchu drogowym i o prawach i obowiązkach kierujących pojazdami. 

 

Potwierdzam odbiór pouczenia i informacji przekazanej przez Administratora wymaganej na podstawie przepisów 

RODO (w tym art. 13), przy udzieleniu niniejszej zgody.  

 

_______________________ 

(popis Wypożyczającego) 

  

                                                           
1
 Proszę zaznaczyć Tak lub Nie  

2
 Z wyłączeniem wypadków, za które winę ponosi Wypożyczalnia Rowerowa BIKE CZYRNA 



BIKE CZYRNA, 43-370 Szczyrk, ul. Olimpijska 38, tel. 501 078 564, e-mail: bikeczyrna@gmail.com 

 

POUCZENIE/INFORMACJA 

Joanna Łaciak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Joanna Łaciak                 

ul. Olimpijska 38, 43-370 Szczyrk, zwana dalej Wypożyczalnią Rowerową BIKE CZYRNA jako Administrator danych 

osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: 

1. Warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia Sprzętu jest okazanie przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości          

ze zdjęciem tj. dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia, a także 

podanie następującego katalogu danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres 

zamieszkania, telefon kontaktowy. 

2. Zgodnie z art. 4 ust. 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 

Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest Joanna Łaciak prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Joanna Łaciak, ul. Olimpijskiej 38, 43-370 Szczyrk,    

NIP:  5471952777 oraz o nr regon: 385808494 .  

3. Dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane są w celu realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu.  

4. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,     

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. ewidencja 

sprzedaży; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np.: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, 

odpowiedzi na pytania/wnioski Wypożyczającego.  

5. Dane osobowe Wypożyczającego mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu 

Administratora w celu prawidłowej realizacji usługi i w zakresie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

(np. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, IT). Dane 

osobowe mogą być także przekazywane organom ściągania w przypadku podejrzenia bezprawnego przywłaszczenia 

Sprzętu.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, o ile przetwarzanie ich jest niezbędne                     

do dochodzenia roszczeń (6 lat) lub spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. obowiązku 

dokumentacyjnego, archiwizacyjnego czy sprawozdawczego. Jednocześnie Administrator zaznacza, że dane osobowe nie 

będą przechowywane, gdy odpadnie uzasadniony cel ich przechowywania.  

7. Podanie danych osobowych przez Wypożyczającego jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy 

wypożyczenia Sprzętu. Odmowa podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować odmową zawarcia umowy 

wypożyczenia Sprzętu. 

8. Wypożyczającemu, zgodnie z RODO przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo              

do przenoszenia swoich danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje 

Wypożyczającemu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano             

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Wypożyczającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Wypożyczający uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.  

10. Dane osobowe Wypożyczającego nie są przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem 

decyzji, w tym profilowaniem.  

11. Dane osobowe Wypożyczającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować na adres korespondencyjny 

Administratora ul. Olimpijskiej 38, 43-370 Szczyrk lub pod adresem e-mail: bikeczyrna@gmail.com. 


