P.P.H.U. ”MAR”
Jacek Marczak
ul.60 Pułku Piechoty 16A
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP 622-101-35-30
tel. 62 735-47-08
E-mail: pphumar@op.pl
www.wypozyczalnia-ogrodnicza.pl

Ostrów Wielkopolski, dnia …………….

UMOWA WYPOŻYCZENIA
Umowa zawarta dnia.................... w Ostrowie Wielkopolskim, pomiędzy firmą P.P.H.U. ”MAR” z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolski, ul. 60 Pułku Piechoty 16A zwaną dalej wypożyczalnią,
a firmą/osobą …....................................................................................................................................................
NIP................................. adres.........................................................................................................................
reprezentowaną przez …......................................................................................................................................
legitymujący się dokumentami: ...........................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................
nr tel. kontaktowego:............................................. zwany dalej wypożyczającym.
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu: ..............................................................................................
Nr seryjny.............................................................................................................................................................
wartość brutto...........................(słownie.................................................................)zł, zwana/y dalej sprzętem.
Na okres trwania umowy pobiera się od biorącego kaucję w wysokości ….......................................................
(słownie..................................................................)zł netto, która zostanie zwrócona po oddaniu sprawnego i
nieuszkodzonego sprzętu.
Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są wg cennika i pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia.
Wypożyczający uiszcza w dniu podpisania niniejszej umowy opłatę na podstawie
faktury proforma stanowiącej załącznik do umowy.
Wypożyczenie trwa do dnia……................................. godz. ............................... po tym terminie zostanie
naliczona opłata wg cennika.

§1
Wypożyczający oświadcza, że jest upoważniony do podpisania niniejszej umowy w imieniu firmy
§2
Wypożyczający potwierdza, że odebrał sprawny i nieuszkodzony sprzęt w dniu podpisania umowy.
§3
Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu do dnia obowiązującego
w umowie bez wezwań i w stanie nie pogorszonym.
§4
Wypożyczający oświadcza, że będzie używał sprzętu zgodnie z jego: przeznaczeniem, warunkami
określonymi w instrukcji obsługi oraz nie będzie oddawał w użyczenie ani najem osobom trzecim.

§5
Odpowiedzialność materialną za sprzęt ponosi wypożyczający. W przypadku zaginięcia lub uszkodzeń
obniżających wartość sprzętu biorący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego kosztów.
Podstawą będzie faktura VAT lub paragon wystawione przez wypożyczalnie.
§6
W przypadku naruszenia przez wypożyczającego któregokolwiek z punktów umowy, wypożyczalni
przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§7
Wypożyczający zobowiązany jest informować użyczającego o miejscu użytkowania sprzętu, a
wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dostępu do tego miejsca.
§8
W przypadku gdy wypożyczający nie zwróci sprzętu, wypożyczalnia zażąda zapłaty równowartości sprzętu
określonej we wstępie niniejszej umowy.
§9
Wypożyczający oświadcza, że wie o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd w celu osiągnięcia
korzyści materialnej (art. 286 Kodeksu Karnego).
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie
zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Niezachowanie terminu zwrotu sprzętu i niedostarczenie go na czas spowoduje wystąpienie na drogę
postępowania sądowego oraz obciążenie biorącego kosztami sądowymi i ustawowymi odsetkami.
§ 12
Regulamin Wypożyczalni P.P.H.U. ”MAR” stanowi integralna część niniejszej umowy
Podpis przedstawiciela wypożyczalni

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

Podpis wypożyczającego

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

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe.
Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w bazie Wynajmującego, a także
na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.) w celu
realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji. W przypadku niewywiązywania się z płatności lub
przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do biur informacji
gospodarczej.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja
2018 roku firma Marczak Jacek P.P.H.U. MAR wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art.
13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L Nr 281):
 Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Marczak Jacek P.P.H.U. MAR z siedzibą w Czekanów ul. Lewkowska 27 63-410 Ostrów Wlkp2
tel.: 62738-47-08
adres e-mail: pphumar@op.pl
 Celem zbierania danych jest: realizacja umowy najmu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi
wynikającymi z tego tytułu roszczeniami
 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy wypożyczenia. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwa realizacja umowy wypożyczenia.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy wypożyczenia w którym została wyrażona
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podpis Wypożyczającego
.....................................................

