
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI LUSTYK TEAM

1.  Osoba  lub  podmiot  wypożyczająca  sprzęt  narciarski  bądź  snowboardowy  (wypożyczający)  z
Wypożyczalni  LUSTYK  TEAM  (Wypożyczalnia)  oznajmia,  iż  zapoznał  się  z  treścią  regulaminu,
akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.  Wypożyczający  zobowiązany  jest  do  okazania  dokumentu  tożsamości  pracownikowi
Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wypożyczenia
wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.
3.  Za  wypożyczenie  sprzętu  sportowego  Wypożyczalnia  pobiera  od  Wypożyczającego  ustaloną
kwotę. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia, ustalony w momencie zawarcia
Umowy Wypożyczenia.
4. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić przedmiot wypożyczenia do dnia i godziny wyznaczonej
w umowie.
5.  W  przypadku  nie  oddania  sprzętu  sportowego  w  wyznaczonym  terminie,  Wypożyczający
zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłaty  dodatkowej  wg  cennika  za  każdy  dzień  opóźnienia  w
terminowym zwrocie sprzętu.
6.  W  przypadku,  gdy  Wypożyczający  nie  dokona  zwrotu  sprzętu  sportowego  lub  ten  będzie
zniszczony lub niekompletny, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej
równowartość zniszczeń bądź całego sprzętu.
7.  Wypożyczający  powinien  upewnić  się,  że  wypożyczany  sprzęt  jest  kompletny,  a  jego  stan
techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne używanie. Odbierając sprzęt Wypożyczający
oświadcza,  że  sprawdził  i  zaakceptował  stan  wypożyczanego  sprzętu  oraz,  że  ustawiona  siła
wypięcia wiązań narciarskich jest odpowiednia (jeżeli wypożycza sprzęt tego rodzaju).
8. Wypożyczający ma obowiązek korzystać z wypożyczonego sprzętu z dbałością i zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym, w terminie
określonym Umową. Wypożyczający nie jest uprawniony do samodzielnych napraw sprzętu oraz
wprowadzania jakichkolwiek trwałych jego modyfikacji.
9.  Wypożyczający  odpowiada  finansowo  wobec  Wypożyczalni  za  utratę  i  zniszczenie
wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego używania
zarówno przez niego samego, jak i osoby trzecie.
10.  Wypożyczenie  sprzętu  sportowego  oznacza  pełną  akceptację  niniejszego  regulaminu  przez
Wypożyczającego.
11. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 „RODO)) informuję, iż:
a)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  podanych  w  dokumencie  wypożyczenia  jest
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b)  dane  osobowe Wypożyczającego przetwarzane  będą  w celu  realizacji  umowy wypożyczenia
sprzętu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Po wykonaniu umowy ww. dane osobowe będą
przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub
obrony przed nimi jako prawnie uzasadniony interes administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO oraz w celach rachunkowości zgodnie z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c),
c)  odbiorcami  danych  osobowych  Wypożyczającego  będą  podmioty  uczestniczące  w  realizacji
umowy tj. biuro rachunkowe Wypożyczalni, a także podmioty świadczące na rzecz Wypożyczalni
usługi hostingu i IT, w zakresie i w celu podanym w pkt b,
d) dane osobowe Wypożyczającego przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy, a po jej
zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości)  lub do
czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu



e) Wypożyczający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  przenoszenia  danych  oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacjach określonych przepisami prawa,
f) Wypożyczający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
g)  podanie  danych  osobowych  przez  Wypożyczającego  jest  warunkiem  zawarcia  umowy
wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego.
12.  Wypożyczalnia  LUSTYK  TEAM  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  postanowień  niniejszego
Regulaminu.  Zmieniony  Regulamin  obowiązuje  od  momentu  opublikowania  go  na  stronie
internetowej www. lustykteam.pl i w siedzibie Szkoły LUSTYK TEAM.


