UMOWA WYPOŻYCZENIA ROWERU
NR …………/2020

tel. 32 329 62 69

Zawarta w dniu ………………........................... w Tychach, pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy prowadzącym wypożyczalnie
rowerów przy KS Paprocany w Tychach, ul. Sikorskiego 110, zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ, a
Panem/Panią ………………………………………………………………………..
zamieszkały/-ą: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
numer PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu tożsamości ( dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport: ………………………………………………………………….
numer telefonu: ……………………………………………………… (do wykorzystania w razie wypadku lub opóźnionego zwrotu
sprzętu) zwanym/-ą dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu rowerowego na warunkach określonych w regulaminie Wypożyczalni
Rowerów KS Paprocany w Tychach.
§2
Rower zostaje wypożyczony Wypożyczającemu o godz. …..………………..
Przewidywalny czas wypożyczenia roweru (godzina) ……………………………………………….
Ilość wypożyczonych rowerów ………….. oraz nr porządkowy/e ……………………………….
Liczba sztuk kasków: ……………
§3
1. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypożyczalni oraz akceptuje jego warunki.
2. Wypożyczający oświadcza, iż Wypożyczalnia przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie
z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co Wypożyczający potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. Wypożyczający oświadcza również o braku przeciwskazań umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na
rowerze oraz że posiada umiejętności jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego. § 4
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie strony.
§5
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Wypożyczalni.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZAJĄCY

………………..………………………………
Godzina zwrotu sprzętu rowerowego: …………………………………..
Podpis pracownika Wypożyczalni::

…………………………………………………………………………

…………………..………………………

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH
MOSiR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 informuje, że przetwarza dane osobowe osoby
wypożyczającej rower i jest ich Administratorem w zakresie przetwarzania danych z wyłączeniem
numeru telefonu:
•
•

na podstawie artŕ6 ust. lit. b) RODO w związku z zawarciem umowy na wypożyczenie roweru
na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa {cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń)

•

w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust. lit.
e) RODO

Podanie danych jest konieczne dla możliwości wypożyczenia roweru i ich niepodanie uniemożliwia
wykonanie takiej usługi.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia trwania umowy.
Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy
obsługujące systemy informatyczne, prawnicy, służby bezpieczeństwa itp.
Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez MOSIR Tychy mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, Sprostowania, Żądania zapomnienia,
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Prawo to można realizować w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania
podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl
MOSIR Tychach nie przetwarza danych osobowych się w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje
profilowania tych danych.
MOSiR Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie
przekazuje danych poza ten obszar.
Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: inspektor_ODO@mosir.tychy.pl
MOSIR Tychach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy
o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z
obowiązującym prawem krajowym i europejskim- Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

WYPOŻYCZAJĄCY

…………………………………..

