
Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego  nr .  .  .  .  .  .   

 

 

 

zawarta  w  dniu.............................................. pomiędzy: 

Wypożyczalnią  Sprzętu Rehabilitacyjnego  Caritas Diecezji  Warszawsko-Praskiej 

przy   ul.    ...................................................................................................    zwanej dalej Wypożyczalnią 

a 

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

zam.        ...................................................................................... 

legitymującymi-cą się dokumentem ………………….   tel.   .............................. 

zwanym dalej Osobą Wypożyczającą 

 

Pkt. 1 
 

Warunki umowy co do korzystania wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego ustala Regulamin Wypożyczalni. 

Pkt. 2 
 

1. Wypożyczeniu podlega  ........................................................................................................................... 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia podpisania. 

Pkt. 3 
 

l. Darowizna za serwisowanie wynosi .............................. zł i zgodnie z informacją wypożyczalni jest wpłacana 
jednorazowo z góry do ....................... każdego dnia miesiąca w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 
lub przelewem na   konto podane w regulaminie . 

Pkt. 4 
 

1.Kaucja  za  wypożyczony  sprzęt wynosi  ……………..  zł zostanie wypłacona w terminie 14 dni od dnia 
zdania sprzętu. 

2. Kaucja  jest  zwracana w całości, o ile nie znajdą się przesłanki do  potrącenia z niej kosztów naprawy 
uszkodzonego sprzętu lub czyszczenia zabrudzonego sprzętu stosownie do postanowień Regulaminu  
Wypożyczalni. 

  



 

Pkt. 5 
1. W sprawach nieuregulowanych umową i  regulaminem wypożyczalni, z którym wypożyczający się zapoznał  

i którym wypożyczający się zapoznał oraz  którego postanowień zobowiązuje się przestrzegać, strony wiążą 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę   sporządzono   w   dwóch   jednobrzmiących    egzemplarzach, co  potwierdzone  jest stosownym 
podpisem. 

 

 

Wypożyczalnia Osoba  Wypożyczająca 

 

 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, zwana dalej także „Caritas”, działając na podstawie art. 13 ust. 1  
i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), zwanego 
dalej „RODO”, informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  
z siedzibą w Warszawie (03-775) przy ul. Kawęczyńskiej 49, tel.: (22) 619 44 76,  
e-mail: warszawa-praga@caritas.pl, w odniesieniu do danych osobowych Zleceniobiorcy; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych, email: iod.cdwp@caritas.pl; 
3) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania niniejszej 

Umowy Zlecenie, przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 
organy i podmioty, przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia 
i zniszczenia); 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Caritas jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
5) źródłem pochodzenia danych osobowych są dane podane przez osobę, o której mowa w pkt 1; 
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne; 
7) odbiorcą danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, będą pracownicy Caritas; 
8) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 
9) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim  

o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy Zlecenie 
lub z nakazu przepisów szczególnych; 

10) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą przechowywane przez Caritas przez czas niezbędny 
do wykonania niniejszej Umowy Zlecenie, lub przez czas kontroli prowadzonej w Caritas przez uprawione 
organy lub podmioty oraz przez okres zgodny z obowiązującą Caritas kategorią archiwalną;  

11) Zleceniobiorca posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem;  

12) Zleceniobiorca w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

13) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy 
Zlecenie; 

14) w oparciu o dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, Caritas nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO; 

15) dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane przez Caritas w formie elektronicznej 
i papierowej oraz chronione zgodnie z wymogami RODO.  
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