REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW I SPRZĘTU REKREACYJNEGO
PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W ZAPOLICACH
1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw
i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów i sprzętu
rekreacyjnego zlokalizowanej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach
ul. Głowna 14. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między
Wypożyczającym, a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach.
2. Aby wypożyczyć rower lub sprzęt rekreacyjny, należy spełnić następujące warunki:









posiadać ukończone co najmniej 13 lat.
przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego
pracownik wypożyczalni spisze dane,
podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru lub sprzętu
rekreacyjnego i o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru/sprzętu sprawnego
technicznie,
w przypadku osoby niepełnoletniej - ukończone co najmniej 13 lat
wymagane jest przedstawienie karty rowerowej.
osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower/sprzęt wyłącznie
za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do opieki na małoletnim,
która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower/sprzęt oraz
osobę z niego korzystającą.
osoba wypożyczająca rower/sprzęt nie może być pod wpływem
alkoholu
oraz
innych
środków
odurzających,
substancji
psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają,
lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami.

3. Wypożyczający zobowiązuje się do:











korzystania z roweru/sprzętu oraz jego wyposażenia zgodnie z
przeznaczeniem,
zwrotu roweru/sprzętu do miejsca wypożyczenia tj. Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z wyposażeniem, sprawnego
technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z
zadeklarowanym czasem zwrotu.
korzystania z rowerów/sprzętu wyłącznie w celach niekomercyjnych i
wyłącznie dla użytku osobistego.
przestrzegania zakazu użyczania roweru/sprzętu osobom trzecim.
niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem
z
roweru/sprzętu
pracownikowi
wypożyczalni
i
zwrócenie
roweru/sprzętu do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek
usterki.
zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw,
modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze/sprzęcie
pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru/sprzętu lub jego
wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
pokrycia kosztów zakupu nowego roweru/sprzętu w przypadku
całkowitego ich zniszczenia.

4. Rowery wyposażone są w oświetlenie przednie i tylne, oświetlenie odblaskowe,
błotniki, bagażnik z koszem, uchwyt na bidon, dzwonek, kask oraz kamizelkę
odblaskową.
5. Rowery lub sprzęt rekreacyjny mogą być wypożyczone na okres nie dłuższy niż 3
dni.
6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru, jego wyposażenia lub innego sprzętu
rekreacyjnego, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność
wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do
zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru/sprzętu oraz jego
wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia
faktu).
7. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem
roweru/sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w
Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
8. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie
korzystania
z
wypożyczonego
roweru/sprzętu
ponosi
Wypożyczający.
Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest zobowiązany
przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminnego
Ośrodka
Kultury
i
Sportu
w Zapolicach z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych
w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów i sprzętu rekreacyjnego.
9. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów i
sprzętu rekreacyjnego.
10. W przypadku nie zwrócenia roweru i sprzętu do momentu zamknięcia
Wypożyczalni w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z
informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez
Wypożyczającego.
11. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Wypożyczającego za niewiarygodnego,
może odmówić wypożyczenia roweru lub sprzętu bez podania przyczyny.
12. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków
Regulaminu,
w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni oraz
używać roweru i sprzętu zgodnie z regulaminem.
13. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że
Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultuy I Sportu
w Zapolicach. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-161
Zapolice ul. Główna 14, e-mailowo: gokis.zapolice@onet.eu oraz telefonicznie:
43 823 19 86.













Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którym można się
skontaktować telefonicznie 791848237
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe
w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany
przepisami prawa.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo,
iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 r.

