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Umowa wypożyczenia nr ................................ 
zawarta w dniu ................................ r., 

pomiędzy: 
Katarzyną  Wiśniewską  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  „DLA  WCZEŚNIAKA  Katarzyna  Wiśniewska”  z  siedzibą         
w Warszawie, Plac Czerwca 1976 roku nr 7, kod pocztowy 02‐495 NIP 5262779642 zwanym dalej „Wynajmującym”,  
a 
Panią/Panem ......................................................................... 
zam.  w  ...................................................  przy  ul.  ......................................................................….,  kod  .........................,  posługującym 
się  nr  PESEL  ..............................,  legitymującym  się  dowodem  osobistym  serii  …......  nr  ......................,  zwanym  w  dalszej  części 
umowy „Najemcą”, 
 

§ 1. 
1. Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  .............  tygodni  (tj.  .............  dni)  liczony  od  dnia  otrzymania  urządzenia  przez  Najemcę             
i równoczesnego drugostronnego podpisania umowy. Termin zwrotu urządzenia …………….. 
2. Wynajmujący  przekazuje,  a  Najemca  przyjmuje  do  odpłatnego  korzystania  na  potrzeby  własne 
urządzenie..................................................................................... przez okres na który została zawarta umowa,. 
3. Wynajmujący oświadcza, że urządzenie stanowi jego własność i nie jest obciążone prawami, ani roszczeniami osób trzecich.   
4. Wynajmujący  oświadcza,  że  urządzenie  jest  w  dobrym  stanie  technicznym,  zdatnym  do  umówionego  użytku  i  nie  posiada 
żadnych widocznych wad i uszkodzeń. 
5. Urządzenie nie podlega amortyzacji, ani wykupowi. 
 

§ 2. 
1. Czynsz za wypożyczenie urządzenia pobierany z góry za cały okres, określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynosi ....................... 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) 
2. Koszty transportu urządzenia w obie strony (tj. dostawa i odbiór) wynoszą .................................... 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) 
3. Kaucja jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wobec Wynajmującego, wynosi .................................... 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………….) 
4. Wynajmujący  potwierdza  otrzymanie wpłaty  na  rachunek  bankowy  czynszu  za wypożyczenie,  kosztów  transportu  urządzenia 
oraz kaucji.  
5. Wynajmujący  zwróci  kaucję Najemcy  na wskazany poniżej  numer  konta bankowego nie  później  niż  trzeciego dnia  roboczego 
licząc od daty oddania (dostarczenia do siedziby Wynajmującego) wypożyczonego urządzenia bez uszkodzeń. 
6. Numer konta bankowego: 
………………………………………………………………………………………………………. 
Właściciel rachunku bankowego: 
………………………………………………………………………………………………………. 
7. Czynsz za wypożyczenie oraz koszty transportu nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 3. 
1. Najemca  oświadcza,  że  korzystanie  z  urządzenia  będzie odbywało  się wyłącznie  po  zapoznaniu  się  z  instrukcją  i  zgodnie  z  jej 
treścią 
2. Oddanie przez Najemcę urządzenia innej osobie do korzystania na jakiejkolwiek podstawie prawnej jest zabronione. 
3. Koszty eksploatacji wypożyczanego urządzenia ponosi Najemca. 
4. Najemca oświadcza, że nie będzie dokonywał żadnych samodzielnych napraw urządzenia bez wiedzy i zgody Wynajmującego. 
5. W przypadku uszkodzeń obniżających wartość urządzenia Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego 
kosztów. 
6. Odpowiedzialność,  o  której mowa wyżej  nie  dotyczy  normalnego  zużycia  urządzenia,  będącego wynikiem  jego  prawidłowego 
używania.  
7. Za  okres  kiedy  dokonywane  będą  ewentualne  naprawy  lub  konserwacja  urządzenia  przez Wynajmującego  czynsz  nie  będzie 
naliczany. 
8. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności  za  skutki uboczne  i/lub następstw awarii  urządzenia  jak: uszkodzenia  ciała,  straty 
materialne. 
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§ 4. 
1. Najemca  zobowiązuje  się  do  nadania  przesyłki  z  wypożyczonym  urządzeniem  najpóźniej  następnego  dnia  roboczego  po 
zakończeniu okresu wypożyczenia. 
2. Najemca  zobowiązuje  się  zwrócić  urządzenie  bez wezwań w  stanie  niepogorszonym  tj.  sprawne,  oczyszczone  i  kompletne  ‐z 
uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji.  
3. Istnieje  możliwość  wydłużenia  okresu  wypożyczenia  po  wcześniejszym  kontakcie  telefonicznym,  bądź  pisemnym  z 
Wynajmującym  i ustaleniu szczegółów tj. długości przedłużenia okresu wypożyczenia oraz terminu wpłaty czynszu za dalszy okres 
wypożyczenia. 
4. Chęć przedłużenia terminu wypożyczenia urządzenia należy zgłosić Wynajmującemu nie później niż 3 dni przed końcem okresu 
wypożyczenia. 
 

§ 5. 
1. W razie zaginięcia, utraty, kradzieży lub zniszczenia urządzenia na skutek jego niewłaściwej eksploatacji, Najemca zobowiązany 
jest  zapłacić Wynajmującemu  równowartość  jego  ceny  rynkowej,  tj.  takiej,  za  jaką  urządzenie  o  takich  samych  parametrach  i 
właściwościach można odkupić. 
2. W  przypadku  stwierdzenia  uszkodzenia  zwróconego  urządzenia,  koszty  naprawy  określony  przez  serwis  gwaranta  zostanie 
potrącony z kaucji. Pozostała wartości kaucji zostanie wypłacona po naprawie urządzenia. 
3. W razie zalegania Najemcy z zapłatą zaległego czynszu Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia zaległego czynszu z kwoty 
wpłaconej kaucji.   
 

§ 6. 
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7. 
W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 8. 
Ewentualne  spory  wynikające  z  wykonania  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  Rejonowy  właściwy  dla  siedziby 
Wynajmującego. 
 

§ 9. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
   
    Wynajmujący:  Najemca: 
 
 
  …..............................................  ….............................................. 
  Tel.: ……………………………………..   Tel.: …………………………………….. 

 

 

 

 

W  przypadku  chęci  przedłużenia  umowy,  prosimy  o  stosowną wiadomość  email  na  adres: wypozyczalnia@dlawczesniaka.pl  oraz 

wpłatę za deklarowany okres na: 

Nr. Konta:   92 1140 2004 0000 3702 7809 0865 

Odbiorca:   DLA WCZEŚNIAKA Katarzyna Wiśniewska 

    Plac Czerwca 1976 roku nr 7 

    02‐495 Warszawa 

Tytułem:   nr. umowy wypożyczenia 
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Klauzula informacyjna 
w przypadku zbierania danych od osoby,  

której dane dotyczą (art. 13 RODO) 
 

1. Kto jest administratorem Twoich danych?  

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Katarzyna  Wiśniewska  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą             

DLA  WCZEŚNIAKA  Katarzyna  Wiśniewska  z  siedzibą  w  Warszawie  (02‐495),  Plac  Czerwca  1976  roku  nr  7,  e‐mail: 

ado@dlawczesniaka.pl,  telefon: 506‐206‐204 (dalej: my). 

Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.dlawczesniaka.pl. 

2. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?  

Dane osobowe przetwarzamy głównie w celu: 

‐  zawierania  z Tobą umów sprzedaży bądź umów wypożyczenia  sprzętu, umożliwienia  realizacji  usług pocztowych  lub kurierskich 

oraz przeprowadzania transakcji finansowych drogą elektroniczną, 

‐ prowadzenia działań marketingowych, w tym w ramach programu lojalnościowego 

‐ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności    podatkowych oraz księgowych, 

3.  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 

Przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  i  f  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  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)  (dalej: 

RODO). 

4. Komu możemy przekazać Twoje dane?  

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów: 

‐  osobom  upoważnionym  przez  nas  –  naszym  pracownikom,  współpracownikom,  którzy  muszą  mieć  dostęp  do  danych  aby 

wykonywać swoje obowiązki, 

‐ podmiotom przetwarzającym  ‐ którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

‐ podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?  

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży bądź umowy wypożyczenia sprzętu, 

rozliczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy oraz realizacji zobowiązań względem naszych kontrahentów.  

6. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?  

Masz prawo dostępu do  treści  swoich danych, prawo  ich  sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  a  także prawo do 

wniesienia sprzeciwu gdy dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes, wskazany powyżej. Natomiast, jeżeli dane 

przetwarzamy, w związku z zawartą z Tobą umową, masz także prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że 

przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO,  masz  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Czy masz obowiązek podania danych?  

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów, konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości zawarcia z nami umowy sprzedaży bądź umowy wypożyczenia. 

 

 

 

Zapoznałem/‐łam się i wyrażam zgodę ……………………………………………………………………………………. 

                                                                                                      data i podpis 

 
 


