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Regulamin wypożyczalni rowerów  Ryszard Krycki Firma Handlowo-Usługowa ROW-CHEM 

zwany dalej „Regulamin” 

obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r.  

 

 § 1 

Zapisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób 
korzystających z wypożyczenia rowerów. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową 
między „Wypożyczającym”, a Ryszardem Kryckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Ryszard Krycki Firma Handlowo-Usługowa ROW-CHEM, ul. 29 listopada 8, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 
6891001345, REGON 370264040  zwany dalej: „Wypożyczalnią”. 

2. Wypożyczane rowery są własnością Wypożyczalni. 
3. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem.  

§ 2 

Warunki wypożyczenia roweru 

1. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:  
a) przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik Wypożyczalni spisze dane, 

lub wykona jego fotokopię, na co Wypożyczający udziela zgody; 
b) podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru oraz o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, 

zaakceptowaniu jego treści i przyjęciu roweru sprawnego technicznie;  
c) wpłacić kaucję w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) 
d) w przypadku osoby niepełnoletniej - wymagane jest przedstawienie karty rowerowej; 
e) osoba poniżej 18 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej 

do pieczy nad małoletnim (przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny), która bierze pełną 
odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą; 

f) osoba wypożyczająca rower 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 

Obowiązki Wypożyczającego 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do:  
a) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem; 
b) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie 

niepogorszonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu;  
c) przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim; 
d) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi Wypożyczalni i 

odstawienia roweru do Wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek 
usterki roweru. 

e) zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w 
wypożyczonym rowerze i/lub wyposażeniu, sprzęcie przekazanym przez Wypożyczalnię - za wyjątkiem 
napraw o których mowa w ust. 5 poniżej. 

f) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy 
Wypożyczającego;  

g) pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego roweru.  
h) zabezpieczenia roweru przed kradzieżą poprzez racjonalne, powszechnie uznawane sposoby. 

2. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed 
podpisaniem Regulaminu. 

3. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi 
odpowiedzialności.  

4. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej pomimo zakazu, Wypożyczający jest odpowiedzialny  za 
wszelkie ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu. Ponadto Wypożyczalnia ma prawo naliczyć karę umowną 
za każde użyczenie roweru osobie trzeciej, w wysokości 150 zł (słownie: stop pięćdziesiąt złotych 00/100). 
Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do  odszkodowania przewyższającego karę umowną, na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie napraw roweru, wyposażenia oraz wszelkiego innego sprzętu 
przekazanego Wypożyczającemu, za wyjątkiem samodzielnej naprawy  uzasadnionej wyjątkowymi 
okolicznościami, za wcześniejszą zgodą Wypożyczalni. Przed dokonaniem takiej naprawy lub zlecenia jej 
innej osobie lub firmie, Wypożyczający zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z 
Wypożyczalnią, informując ją o zaistniałych okolicznościach. Samodzielne dokonywanie napraw dotyczyć 
mogą w szczególności drobnych napraw niezbędnych do dalszej jazdy tj. naprawa łańcucha, wymiana koła, 
dętki, opony. 
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6. Naprawy o której mowa powyżej w ust. 5 Wypożyczający dokonuje na własny koszt. Wypożyczalnia może w 
razie uzasadnionych okoliczności zwrócić część lub całość poniesionych przez Wypożyczającego kosztów. 
Wypożyczalnia ma w tym przedmiocie pełną swobodę uznania. 

7. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub/i jego wyposażenia oraz wszelkiego innego przekazanego 
przez Wypożyczalnie sprzętu, w szczególności na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest 
zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, 
według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnie. 

8. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. 
O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować telefonicznie pod numerem telefonu                        
8888 444 95.  

9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia roweru lub/i sprzętu w momencie, gdy 
uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający 
zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru i/lub sprzętu, według faktury okazanej 
przez Wypożyczalnię. 

10. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu roweru Wypożyczalnia może obciążyć Wypożyczającego 
dodatkowymi, uzasadnionymi kosztami, niezbędnymi do przywrócenia poprzedniego stanu.  

11. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawa dochodzenia roszczeń ponad kwotę kaucji.  
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów 

przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu 
wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.  

§ 4 

Cennik 

1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry według poniższego cennika: 
 1 dzień (w godzinach: 9:00-17:00) 40 zł  
 1 doba 50 zł  
 1 tydzień lub dłużej – cena do negocjacji  

2. Od każdego z wypożyczonego roweru pobierana jest kaucja w wysokości 150 zł. Kaucja zwracana jest po 
terminowym zwrocie roweru w stanie niepogorszonym.  

3. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego 
czasu najmu rowerów w sposób następujący: 
 1 godzina – 8 zł  
 2 godziny – 13 zł  
 3 godziny – 18 zł  
 powyżej 3 godzin naliczana jest opłata za cały dzień – 30 zł 

4. Opłaty o których mowa powyżej w ust. 3 Wypożyczalnia może potrącić z kaucji.  
5. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.  
6. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności 

wynikające z Regulaminu Wypożyczalni. 

§ 5 
Dane osobowe 

1. Dane osobowe Wypożyczającego, przetwarzane będą zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest Ryszard Krycki prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Ryszard Krycki Firma Handlowo-Usługowa ROW-CHEM, REGON 370264040 Adres: 
29 Listopada 8, 38-700 Ustrzyki Dolne  (dalej zwany jako: Administrator).  

3. Kontakt z Administratorem dostępny jest w następujący sposób – pisemnie na adres: adres: 29 Listopada 
8, 38-700 Ustrzyki Dolne  ; elektronicznie na adres e- mail: biuro@rowchem.pl. 

4. Dane osobowe Wypożyczającego będą przetwarzane przez Wypożyczalnię w celu niezbędnym do wykonania 
niniejszego Regulaminu/Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator może ponadto przetwarzać dane 
osobowe w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujący sposób: 

− w celach, zakresie i czasie wynikającym z Umowy. 
− w niezbędnym zakresie przez okres nie dłuższy niż wymagane, to będzie do wykonania zawartej Umowy, 

a także wzajemnej ochrony praw i interesów stron umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez 
Administratora również przez czas nieograniczony dla celów archiwalnych, uzasadnionych charakterem 
działalności.  

7. Wypożyczającemu przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.  

8. Wypożyczający ma prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.  

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnych sporów mogących wyniknąć z wykonywania 
niniejszego Regulaminu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w krótkim terminie uzasadnionym 
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próbą polubownego załatwienia sprawy, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie odpowiednio właściwego 
sądu ze względu na siedzibę Wypożyczalni. 

2. Niniejszy Regulamin sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
 

Oświadczam, że zapoznałem się w całości z treścią Regulaminu, rozumiem go, jestem świadomy/a moich praw 
i obowiązków z niego wynikających i godzę się na wszystkie jego postanowienia. 
Oświadczenie podpisuję bez przymusu, w pełni świadomie, po dokładnym zapoznaniu się z treścią 
Regulaminu. 

………………………………………….. 
Data i czytelny podpis  

 

Oświadczam, że pracownik Wypożyczalni zapoznał mnie ze sposobem używania roweru, jego wyposażaniem, 
cechami. Oświadczam również, że we własnym zakresie dokonałem oględzin roweru, znam jego stan 
techniczny i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

 

………………………………………….. 
Data i czytelny podpis  


