
 

UMOWA UŻYCZENIA 

 

 

 

Zawarta w dniu ……………..r. w ……………….., pomiędzy: 

 

………………………………z siedzibą w …………… (………….) przy ul…………… , 

NIP:………., REGON:…… 

 

reprezentowaną przez: ……………………………. 

              

zwanym dalej: Użyczającym; 

 

a  

 

Imię i Nazwisko: ………………………… Pesel: …………………………. Nr dowodu osobistego: 

……………….. 

Adres: ……………………………………………………….……………..…...    Telefon kontaktowy: 

……………………… 

zwanymi dalej: Użytkownikiem  

 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem wózka zakupowego (dalej: Torby) posiadającego 

system zmiany wysokości boksów i system wspomagający wspinanie po schodach. 

 

§ 2. 

1. Użyczający oddaje do używania, a Użytkownik przyjmuje w użyczenie Torbę opisaną w § 1 

umowy. 

2. Oddanie Torby Użytnikowi do używania nastąpi zgodnie z Harmonogramem współdzielenia (dalej: 

Harmonogram), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 3. 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Torby zgodnie z Harmonogramem.  

2. Użytkownicy ustalą między sobą szczegółowy sposób przekazywania Torby. 

 

§ 4. 

1. Użyczający oświadcza, iż Torba jest prototypem i nie ponoszą za nią, oraz za szkody powstałe w 

wyniku jej użytkowania, odpowiedzialności.  

2. Użytkownik wpisany do harmonogramu jako pierwszy odbierze Torbę  z siedziby Użyczającego 

we własnym zakresie lub jeśli Użytkownik jest osobą potrzebującą pomocy zgłasza prośbę o 

dostarczenie Torby w miejsce zamieszkana do osoby odpowiedzialnej za Torbę w siedzibie 

Użyczającego (dalej: Opiekuna Torby). 

3. Użyczający przeszkoli Użytkownika z zakresu prawidłowego używania Torby oraz zobowiązuje się 

do udzielenia pomocy merytorycznej i serwisowej w okresie objętym niniejszą umową.  

4. Bez zgody Użyczającego Użytkownik nie może rozporządzać torbą, w tym powierzać osobom 

trzecim.  

5. Opiekunem Torby ze strony Użyczającego jest …………………...…., nr kontaktowy 

……………….….. 

 



 

§ 5. 

1. Od chwili fizycznego użyczenia Torby Użytkownikowi to on staje się w pełni za nią 

odpowiedzialnym. 

2. W przypadku zniszczenia Torby, o ile nie są to zniszczenia wynikające z eksploatacji  

Użytkownik pokrywa koszty naprawy. Zniszczeniem eksploatacyjnym może być: zużycie 

akumulatora, systemu przeniesienia napędu, wytarcie elementów hamulca, przetarcie opon, 

materiału boksów, rączki, zużycie sprężyn gazowych. 

3. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do minimalizacji 

zaistniałych szkód i uniknięcia powstania dalszych szkód oraz do zabezpieczania Torby przed 

kradzieżą lub nieuprawnionym korzystaniem. W razie przeszkód należy natychmiast 

poinformować Użyczającego. 

4. W razie jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy Torby, Użytkownik zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Użyczającego.  

5. Za konserwację Torby odpowiedzialny jest Użyczający.  

 

 

§ 6. 

1. Umowa użyczenia została zawarta na czas określony, począwszy od dnia …………….…r. do 

dnia………………………….….r. 

 

§ 7. 

1. Po zakończeniu umowy, zgodnie z Harmonogramem, Użytkownik zobowiązany jest przekazać 

Torbę kolejnej osobie lub zwrócić torbę Użyczającemu w stanie niepogorszonym. 

2. Użytkownik będący ostatnią osobą w Harmonogramie zobowiązany jest zwrócić Torbę do siedziby 

Użyczającego. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadku gdy Torba jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem i 

właściwościami, w sposób zagrażający utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem bądź też w 

razie powierzenia Torby osobie trzeciej bez zgody Użyczającego - Użyczający ma prawo  

rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i zażądać 

zwrotu Torby. 

 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

Użyczający         Użytkownik 

…………………………      ………………………... 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - HARMONOGRAM  



ZAŁĄCZNIK NR 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAL przy ul. Paca 40. 

2) Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:paca40@cal.org.pl lub pisemnie 

na adres: ul. Paca 40, 04-386 Warszawa 

3) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu użyczenia Torby – podstawą prawną 

przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679 („RODO”));  

4) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

5) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

6) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych opartego na podstawie wskazanej w pkt 3d), z przyczyn związanych z Pani 

szczególną sytuacją.  

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

mailto:paca40@cal.org.pl

