§ 1. Przedmiot regulacji.
Regulamin wypożyczalni ustala ogólne warunki dla umowy wypożyczenia (najmu) sprzętu.
§ 2. Definicje.
1. Wypożyczalnia – Arkadiusz Perin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arek Bike Camp, w
Ustroniu, ul. Lipowa 59, 43 – 450 Ustroń, NIP: 5482514845, REGON: 243485064.
2. Wypożyczający – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , która
zawarła z Wypożyczalnią umowę wypożyczenia ( najmu) sprzętu. 3. Umowa - zawarta przez Wypożyczalnię i
Wypożyczającego umowa wypożyczenia ( najmu) sprzętu.
4. Sprzęt- rower określony w umowie lub/i inny sprzęt sportowy.
5. Dokument tożsamości – dowód osobisty , paszport , prawo jazdy , legitymacja szkolna , legitymacja
studencka , legitymacja służbowa , legitymacja ubezpieczeniowa , karta kredytowa lub inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający identyfikację tożsamości osoby.
6. Kaucja - kwota określona w Umowie pobierana przez Wypożyczalnię od Wypożyczającego na
poczet odszkodowania z tytułu utraty , zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu, która w razie braku
roszczeń Wypożyczalni wobec Wypożyczającego jest zwracana Wypożyczającemu , a w razie
istnienia takich roszczeń jest potrącana z roszczeniem Wypożyczalni wobec Wypożyczającego o
odszkodowanie. Kwota kaucji jest nieoprocentowana.
7. Poręczyciel - pełnoletnia , mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba , która poręcza
wobec Wypożyczalni za zobowiązania Wypożyczającego wobec Wypożyczalni.
§ 3.
1. Wypożyczalnia może zawrzeć umowę z Wypożyczającym, który : a) okaże przed zawarciem umowy co
najmniej 2 (dwa) dokumenty potwierdzające tożsamość ,
b) wpłaci kaucję zabezpieczającą w wysokości 1000,00 zł lub pełnoletnia osoba trzecia, mająca zdolność
do czynności prawnych, poręczy w odrębnej umowie za zobowiązania Wypożyczającego wynikające z
umowy najmu zawartej z poręczycielem z zastrzeżeniem , iż w przypadku gdy w ciągu 30 minut od chwili
zawarcia Umowy Wypożyczający nie udzieli Wypożyczalni zabezpieczeń przewidzianych w umowie i
niniejszym Regulaminie, Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu tego terminu bez potrzeby składania
przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o jej rozwiązaniu.
2. Przez zawarcie umowy Wypożyczalnia pod warunkiem wpłaty kaucji lub udzielenia poręczenia o jakich
mowa w ust. 1 lit.b) zobowiązuje się do wydania Wypożyczającemu sprzętu będącego przedmiotem
umowy na czas ustalony w umowie, a Wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty tytułem
wypożyczenia (najmu )sprzętu w wysokości przewidzianej w cenniku i określonej umowie jak też
opłaty za przetrzymanie sprzętu oraz do zwrotu sprzętu w określonym umową czasie i w stanie nie
gorszym, niż w chwili jego objęcia w posiadanie.
3. Przedłużenie okresu wypożyczenia (najmu) sprzętu należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu i do
godziny zwrotu sprzętu określonego w umowie. 4. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, niż przewidywany
w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu wpłaconej kwoty za niewykorzystany czas.
5. Wypożyczający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wszystkie uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie
jego posiadania przez Wypożyczającego, w szczególności wynikające z eksploatacji sprzętu.
§ 4. Zasady odpowiedzialności. 1. Wypożyczający lub osoba trzecia, której Wypożyczający sprzęt udostępnił,
posiada sprzęt i z niego korzysta na własne ryzyko i odpowiedzialność ,a w szczególności: a) Ponosi pełną
odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu od chwili jego wydania przez Wypożyczalnię do chwili jego
zwrotu bez względu na to, w czyim posiadaniu faktycznie się sprzęt znajdował w czasie wypożyczenia (najmu)
i do chwili jego faktycznego zwrotu ,nawet jeżeli upłynął termin zwrotu określony w umowie , w tym także za
działania lub zaniechania własne lub osób trzecich, w tym nieprawidłowe użytkowanie sprzętu powodujące
uszkodzenie, zniszczenie lub utratę sprzętu. b) W przypadku uszkodzenia sprzętu Wypożyczający

zobowiązany jest w chwili zwrotu sprzętu do zapłaty Wypożyczalni świadczeń określonych w umowie , a w
razie jego utraty kwoty odpowiadającej jego wartości w chwili wypożyczenia określonej w umowie , przy czym
Wypożyczalnia na poczet należnego jej odszkodowania jest nieodwołanie uprawniona do potracenia kwoty
odszkodowania z kaucji wpłaconej przez Wypożyczającego oraz dochodzenia brakującej kwoty
odszkodowania w razie , gdy kwota kaucji nie pokrywa w całości należnego Wypożyczalni odszkodowania , a
także do dochodzenia odszkodowania od Poręczyciela gdy za zobowiązania Wypożyczającego poręczył
Poręczyciel .
c) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie, utratę mienia lub rozstrój
czy utratę zdrowia Wypożyczającego lub osób trzecich, w tym nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia
ciała, zaistniałe w czasie posiadania sprzętu lub mające związek z posiadaniem sprzętu , w tym także
korzystaniem z niego dla celów rekreacyjnych lub uprawiania sportu , a także nie ponosi
odpowiedzialności w takim zakresie w jakim jego odpowiedzialność została wyłączona w umowie.
2. Wypożyczalnia przed zawarciem umowy uprzedziła, że jazda na rowerze to czynności ryzykowne, mogące
skutkować uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, wymagające przygotowania kondycyjnego i
odpowiednich umiejętności oraz zalecając osobom pełnoletnim korzystanie z certyfikowanych,
atestowanych , sprawnych ochraniaczy w tym kasku zaś osobom, które nie ukończyły lat 16 uprzedzając
o obowiązku korzystania z certyfikowanego , atestowanego sprawnego kasku, a Wypożyczający z
uprzedzeniem tym się zapoznał.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się postanowienia umowy oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.
•
ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU WYPOŻYCZALNI: POLITYKA PRYWATNOŚCI
WYPOŻYCZALNI AREK BIKE CENTER
1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki Prywatności oraz ochrony i postępowania z danymi osobowymi Klientów i osób,
które pobierane są przez przedsiębiorstwo Arek Bike Camp Arkadiusz Perin, ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń NIP 5482514845,
REGON: 243485064, prowadzące Wypożyczalnię Sprzętu przy Bike Park Kasina w Kasinie Wielkiej, nazywane dalej
Administratorem Danych Osobowych, w celu realizacji usług wynikających z umowy wypożyczenia.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych są przetwarzane zgodnie z przepisami 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
3. Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a
dotyczących Klientów Wypożyczalni. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w
tym o charakterze organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Adresatem możliwości korzystania z usług Wypożyczalni są osoby pełnoletnie, powyżej 18 roku życia 5. W sprawie Twoich
danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej:
info@arekbikecenter.com, poczty tradycyjnej: ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń, nr telefonu: +48 509 781 123
6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
• Świadczenia usługi wynajęcia sprzętu sportowego (roweru bądź innego sprzętu)
• Zabezpieczenia swojego interesu / mienia względem usług, które realizuje na mocy umów wypożyczenia sprzętu •
w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i
innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w umowie wypożyczenia oraz
inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu
sądowego lub innej procedury prawnej,
• w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane
przez Ciebie dane osobowe w umowie wypożyczenia, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia
odpowiedzi na pytania
7. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: •
dane kontaktowe: numer telefonu
• imię, nazwisko

• numery i serie dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość
• numer PESEL
8. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez
Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
9. Czas przetwarzania danych
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług – co przekłada się na okres 3
miesięcy od daty rozwiązania umowy wypożyczenia. Po upływie tego terminu dane osobowe zostają usunięte poprzez
zniszczenie w niszczarce biurowej. Ponadto, dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: • kiedy osoba,
której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
10. Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
11. Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• żądania przenoszenia danych osobowych.
12. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela
Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny
może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
13. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania
żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
14. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
15. Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
16. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
• dostępu do danych osobowych;
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach
ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o
zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskania kopii swoich danych osobowych
• wniesienia skargi do GIODO, w przypadku, kiedy uznasz, że Twoje dane przetwarzane są w sposób
nieprawidłowy
• Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com
17. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich
danych osobowych.
18. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com
19. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy: -Twoje
dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
-wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w
tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim; wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
20. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. 21. Jeśli chcesz zażądać
usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@arekbikecenter.com 22. Prawo do zgłoszenia żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie

Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
- gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych;
- Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony Twoich roszczeń;
- gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie
uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim
sprzeciwie.
- Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com
23. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) Masz prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę
trzecią;
- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com
24. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) Masz prawo do otrzymania od Administratora danych
osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych:
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu
administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@arekbikecenter.com
25. Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody
przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@arekbikecenter.com lub
skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Twoim Koncie Klienta.
26. Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
27. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). 28. Twoje
dane, które podasz przy zawarciu umowy wypożyczenia nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ani żadnych innych
celach, poza realizacją usługi zawartej w umowie wypożyczenia.
29. Twoje dane nie będą przekazywane żadnym trzecim osobom ani podmiotom gospodarczym. Dostęp do nich będzie miał tylko
Administrator Danych Osobowych i upoważnione przez niego osoby pełniące funkcję obsługi Wypożyczalni. 30. Twoje dane będą
przechowywane w sposób uniemożliwiający wgląd osób niepowołanych.
31. O każdym incydencie / ewentualnym wycieku danych zostaniesz poinformowany/a w przeciągu 72 godzin od takiego zdarzenia.

