Załącznik do regulaminu
udostępniania/wypożyczalni rowerów towarowych (cargo)

PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA
ROWERU TOWAROWEGO (CARGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM:
Dnia ………………. został wypożyczony Pani/Panu (imię i nazwisko) ……………………………………...
……………………………………………………………………………………..……
Rower Towarowy (Cargo) model Babboe City-E / Big-E / Dog-E / City-E Cargo / Stork SHORT Electric /
Stork SHORT Pro* wraz z wyposażeniem:
⃣
zapięcie rowerowe – łańcuch AXA Linq 110 cm z kluczem;
⃣
pokrowiec na skrzynię ładunkową;
⃣
pokrowiec na cały rower;
⃣
namiot dla ochrony dzieci;
⃣
poduszka na ławkę
⃣
zestaw poduszek na ławki;
⃣
mata antypoślizgowa na podłodze oraz rampie;
⃣
ładowarka akumulatora z adapterem i kablem zasilającym;
⃣
zapasowy łańcuch napędu.
należący do Miasta Słupsk.
Rower wyposażony jest w dodatkowe zabezpieczenie w postaci łańcucha na kluczyk.

Dane Użytkownika:
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………….…………
Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości …….………….……………………………………………....
Nr posiadanego przy sobie telefonu kontaktowego ……………………..……………….…………………....

Oświadczenie i zobowiązanie Użytkownika:
Zobowiązuję się zwrócić sprzęt w nienaruszonym stanie do dnia ………….………… do godziny ………. .
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wypożyczalni i akceptuję zawarte w nim postanowienia.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Potwierdzam, że zapoznałem się ze stanem technicznym roweru oraz wyposażenia i wnoszę/nie wnoszę, uwag
(dopuszcza się dołączenie dokumentacji fotograficznej):
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……

SOSIR
….…………………………
data i czytelny podpis
pracownika Słupskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

Użytkownik
……………………….
data i czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić

(WAŻNE - wymagany podpis na drugiej stronie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

POTWIERDZENIE ZWROTU WYPOŻYCZONEGO ROWERU TOWAROWEGO (CARGO)

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
sporządzony w dniu …....................................
Na

podstawie

niniejszego

potwierdzenia

strona

zdająca

tj.

Pan/i…....................................................................... zdaje, a Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji – strona
przyjmująca – przyjmuje Rower Towarowy (Cargo) model model Babboe City-E / Big-E / Dog-E / City-E
Cargo / Stork SHORT Electric / Stork SHORT Pro* w stanie nienaruszonym/z uwagami*.
Uwagi:...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................
data i czytelny podpis
Zdającego

.......................................
data i czytelny podpis
pracownika Słupskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

* niewłaściwe skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dostarczonych
w protokole wypożyczenia w zakresie:
Imię, nazwisko, rodzaj , seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu
przez

⃣

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk zwanym Administratorem Danych Osobowych,
w celu wypożyczenia roweru towarowego (cargo).
Podanie danych jest wymogiem umownym. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wypożyczenia
roweru. Dane będą przetwarzane w celu określonym powyżej. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczeń dane zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:
- anulowania wydanej zgody;
- dostępu do danych, uzyskania kopii;
- do sprostowania danych;
- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do przenoszenia danych;
- do złożenia skargi do organu nadzorczego.

⃣

Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w celach promocyjnych,
Nie wyrażam zgody na utrwalenie mojego wizerunku w celach promocyjnych.
……………………………………………………………
(data, czytelny podpis użytkownika)

