
UMOWAWYPOŻYCZENIA

Dalej występującymi również jako Strony, w zależności od kontekstu, o następującej treści:

Przedmiotem umowy jest wypożyczanie stroju:

O wartości…………….. zwanego w dalszej części umowy„strojem”.

§1

NazwaTowaru Ilość Rozmiar Wartość

Przedmiot umowy

§3

1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.
2. Strój w dobrym stanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza strój, który nie jest zniszczony, wytarty, znoszony, wysłużony, zdezelowany,
sfatygowany. Ewentualne uszkodzenia zosaną odnotowane przed wydaniem.

3. Wypożyczalnia po otrzymaniu stroju z wypożyczenia w dniu określonym w §2 ust.3 zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu.
4. W przypadku stwiedzenia zniszczenia stroju, Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego w formie pisemnej w
termonie 7 dni od daty zwrotu określonej w § 2 ust 3 lub zrobi to podczas przyjmowania stroju (wypożyczenie na miejscu).

Stan stroju

§2

1. Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako możliwy czas wypożyczenia stroju.
2. Strój zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Strój zostanie zwrócony Wypożyczalni w dniu ...................................................... w godzinach pracy sklepu.
4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania stroju do Wypożyczalni, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową opłatą za każdą
nieumowną rozpoczętą dobę wypożyczenia. Kwota obciążenia jest równowartością kwoty wypożyczenia na 1 dzień według cennika.

Terminarz

zawarta w dniu ...................................pomiędzy:

KRL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 5311708407,
Augustówek ul. Prosta 257,
05-152 Czosnów

zwanym dalejWYPOŻYCZAJĄCYM.zwaną dalejWYPOŻYCZALNIĄ a

Nazwa/Imię Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
NIP/PESEL:
Legitymujący się:
(Seria/nr i nazwa dokumentu)



Wypożyczalnia:

W dniu ..................... potwierdzam odebranie kaucji.

Wypożyczający:

Data i podpis wypożyczającego:

§4

1. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania stroju zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za
ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.

2. Wypożyczający nie może w szczególności pożyczać, wynajmować, ani odstępować wypożyczonego stroju.

ZobowiązaniaWypożyczającego

§5

1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego stroju odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokryje
wszystkie koszty związane z naprawą/wymianą stroju.

2. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia stroju w sytuacji, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie
się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego stroju, według rachunków
przedstawionych przez Wypożyczalnię.

3. W przypadku przedłużonego terminu zwrotu stroju, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania kary umownej za zwłokę w wysokości
opłaty za wypożyczenie kompletu całego stroju na jeden dzień, za każdy dzień zwłoki w oddaniu stroju nie mniej niż 50 zł netto / 1 doba. Naliczenie
kary umownej nie zwalnia od poniesienia opłaty za wypożyczenie stroju za okres spóźnienia.

Kary umowne

§6

1. Opłaty za wypożyczenie stroju liczone są za dobę i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.
2. Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę za cały okres wypożyczenia:………………………………
3. Wypożyczalnia pobiera kaucję od Wypożyczającego w wysokości……………….. lub jeżeli wypożyczenie odbywa się drogą wysyłkową pobierana
jest kaucja w wysokości pełnej wartości towaru.
* przy wypożyczeniu wysyłkowym pobierana jest pełna kaucja następnie przy zwrocie pomniejszana jest o umówioną kwotę wypożyczenia chyba,
że ta jest mniejsza, w tym wypadku różnica doliczana jest do kaucji.

4. Kaucja zostaje zwrócona wypożyczającemu po zwróceniu wypożyczonego stroju.
5. Podpisując niniejszą umowę Wypożyczający wyraża zgodę na potrącenie przez Wypożyczalnię kar umownych oraz odszkodowania za
zniszczenie stroju bezpośrednio z kaucji.

Opłaty

§7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony oświadczają, że jest ich celem rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania niniejszej Umowy w
drodze polubownym, sądem własciwym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wypożyczalni.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem
nieważności.

4. Okoliczność, że którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne, sprzeczne z obowiązującym prawem lub niemożliwe do spełnienia,
nie będzie miało wpływu na ważność obowiązek przestrzegania Umowy w pozostałej jej części.

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Postanowienia dodatkowe

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 KRL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Augustówek ul. Prosta 257, 05-152
Czosnów, tel: +48 574 495 535, e-mail: sklep@motoszafa.com.

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 umowywypożyczenia (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 owyrażeniu zgodynaprzetwarzanie danych osobowych.Wyrażenie zgody jest dobrowolne imaPani/
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. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy,

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6. 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,

7. Ma Pani/Pan prawodowniesienia skargi do PrezesaUODOw razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO.

Klauzula Informacyjna
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