ATIGARDEN
salon,
n, serwis i wypożyczalnia
wypo
sprzę ogrodniczego
sprzętu
ul. Karmelkowa 66
52-319 Wrocław

Wrocław, 18.12.2018
18

Regulamin Wypożyczalni sprzętu ogrodniczego ATI Garden
1. Sprzęt wynajmowany jest na doby.
2. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Zdanie maszyny po
upływie 24 godzin powoduje naliczenie czynszu za kolejną
kolejn pełną dobę.
3. Czynsz wynajmu za dobę i wysokość kaucji określa Cennik.
4. Przy wynajmie na jeden dzień, przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne kosztuje
za te dni 50% stawki czynszu.
5. Przed wynajęciem sprzętu pobierana jest kaucja.
6. Kaucja płatna jest gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub kredytową przed wydaniem sprzętu.
Czynsz rozliczany jest z kaucji po zwrocie sprzętu zgodnie z faktycznym okresem najmu.
7. Wydzierżawiający przekazuje do używania Dzierżawcy sprzęt sprawny technicznie wraz z
instrukcją obsługi. Przed wydaniem sprzętu Dzierżawca zostaje przeszkolony przez personel
Wydzierżawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu, oraz zasad BHP co
Dzierżawca potwierdza własnoręcznym podpisem na umowie.
8. Dzierżawca zobowiązuje
ązuje się, że będzie użytkował przedmiot dzierżawy zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i obsługi oraz, że będzie przestrzegał przepisów BHP.
Dzierżawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia i wypadki wynikłe w
trakcie użytkowania
żytkowania sprzętu.
9. Wydzierżawiający uprawniony jest w każdym czasie do kontrolowania wynajętej maszyny w
czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów
konserwacyjnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania maszyny
maszyny w należytym stanie
10. Wydzierżawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy i żądania zwrotu sprzętu
w przypadku powzięcia informacji o:
a) wykorzystywaniu przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy niezgodnie z właściwościami,
przeznaczeniem lub instrukcją
nstrukcją obsługi i użytkowania,
b) oddaniu przedmiotu dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub
poddzierżawianiu.
c) użytkowaniu sprzętu przez Dzierżawcę pomimo jego uszkodzenia.
11. W wypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym
określonym w p. 10 niniejszej umowy,
Wydzierżawiający może zażądać od Dzierżawcy niezwłocznego zwrotu urządzenia lub wskazania
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miejsca, w którym urządzenie można odebrać a Dzierżawca zobowiązany jest sprzęt wydać lub
niezwłocznie dostarczyć do wypożyczalni. W przypadku konieczności odbioru sprzętu staraniem
Wydzierżawiającego Dzierżawca pokrywa koszty transportu sprzętu do wypożyczalni.
12. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot
dzierżawy w stanie nie gorszym
gorszym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Stan
urządzenia w momencie przekazywania Dzierżawcy został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
13. Wydzierżawiający zwróci Dzierżawcy kaucję po zwrocie przez Dzierżawcę urządzenia w stanie nie
pogorszonym i rozliczeniu czynszu.
14. W wypadku zwrotu przez Dzierżawcę urządzenia w stanie gorszym niż określony w p. 12
Wydzierżawiający potrąci z kaucji równowartość kosztów naprawy na podstawie wyceny
dokonanej przez serwis Wydzierżawiającego.
Wydzierżawiaj
15. Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia w momencie gdy
uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku
Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego urządzenia, według
aktualnych cen producenta na nowe urządzenie.
16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
17. Dokumenty wymagane od Dzierżawcy przed wynajęciem maszyny:
Osoby fizyczne (konsumenci):
- Dowód osobisty,
- Dokument potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego (np. rachunek za media
stacjonarne).
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki osobowe:
- Dowód osobisty,
- Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu
dowodu osobistego,
- Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP
- REGON,
- Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy/ wspólników) upoważniające do
zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która
która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem
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osobiście przez właściciela) oraz dowód osobisty tej osoby.
Spółki prawa handlowego:
- Aktualny wypis z rejestru handlowego KRS (nie starszy niż 3 miesiące),
- Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP
- REGON,
- Pisemne
semne pełnomocnictwo (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki)
upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu
oraz dowód osobisty tej osoby.
18. Administrowanie danymi osobowymi Kinetów
Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest ATI Garden Aneta Kolasa
z siedzibą w Wilczycach,, kod pocztowy 51-361, ul. Wrocławska 1B.
Osoba odpowiedzialna

Osobą, która w naszej firmie opiekuje się danymi osobowymi
osobowymi jest Inspektor Ochrony
Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz
skontaktować się z nim telefonicznie lub mailowo: daneosobowe@ati-garden.pl.
daneosobowe@
Na
Twoje pytania odpowie najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu
ciągu 30 dni.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane
przez
Ciebie
dane
osobowe
będziemy
przetwarzać:
a) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy kupna sprzedaży, umowy
wypożyczenia sprzętu, naprawy maszyn, i innych Usług świadczonych
świadczonych przez ATI Garden
Aneta Kolasa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako: „RODO”),
b) w celu promocji oferowanych przez nas produktów i usług, jeśli wyrazisz chęć
otrzymywania od nas informacji handlowych, a także w celu poznania Twoich preferencji,
w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy
mogli dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań. Wysoka
Wy
jakość jest
naszym priorytetem, dlatego po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie
krótkie ankiety lub prośby o wydanie opinii, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze
możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety i prośby o opinie będziemy wysyłać
wys
z taką
częstotliwością i w taki sposób, aby nie naruszały one Twojego prawa do prywatności - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO,
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c) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym
pośrednictwem
umów
w
art.
6
ust.1
lit.
c
RODO,
d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony
naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych
dan
osobowych w
tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO.
Odbiorcy danych

Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność
zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej,
informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez
Ciebie
danych
osobowych
mogą
mieć
następujący
odbiorcy
danych:
a) Nasi upoważnieni pracownicy.

b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie
przetwarzanie Danych Osobowych
na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług. Są to w szczególności
podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z
zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe.
marketingowe. Podmioty te
działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
powierzonych
im
usług.
c) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów
prawa.
d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz
związane z zarządzeniem naszą firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).
e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych
roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie
kancelarie prawne, podatkowe, firmy
windykacyjne).

Czas przechowywania danych

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je
przetwarzamy:
a) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. a i d (w
celu
elu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy
przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla
dochodzenia roszczeń
czeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z
przepisów
prawa,
w
szczególności
kodeksu
cywilnego.
b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b (w celu
c
promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie
dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych
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usług. W każdym momencie możesz w szybki i łatwy sposób - poprzez formularz dostępny
dost
na stronie internetowej: ati-garden.pl
ati
lub linki „wypisz się” zawarte w wysyłanych do
Ciebie wiadomościach (np. Newsletter) zgłosić nam, iż nie chcesz otrzymywać od nas
takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Twoim żądaniem.
c) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. c (dla celów
podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w
zakresie i przez okres wymagany
wymaga
przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu
świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie
Ciebie dane osobowe są usuwane
lub poddawane anonimizacji.

Możesz zarządzać swoimi danymi

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych
osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec
obec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora
danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów
marketingu
u bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.
danych Jako osoba składająca
wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych,
osobowych możesz zostać
poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi
osobowymi, które umożliwią
wią nam weryﬁkację Twojej tożsamości.
tożsamości

Twoje prawa

Masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy
niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO).

Dobrowolność podania danych

Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je
dobrowolnie, pamiętaj jednak, że jest to niezbędne, abyśmy mogli sprzedać i wysłać Ci
towar, naprawić maszynę lub ją wypożyczyć. Jeśli
Jeśli wyrazisz taką chęć, przesyłać Ci nasz:
np. Newsletter lub inne świadczone przez nas usługi drogą elektroniczną, a także
kontaktować się z Tobą telefonicznie.
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Profilowanie i automatyzacja

Twoje dane będą przetwarzane
przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to
również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na Twoją sytuację. Oznacza
Oznacza to, że informacje, które otrzymasz od nas
np. w Newsletterze lub treści, które pokazujemy Ci na naszej stronie i w wyświetlanych
reklamach, mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś z serwisu ati-garden.pl,
ati.sklep.pl (na przykład z produktami,
produ
, które obejrzałeś czy preferencjami, które wybrałeś
w wyszukiwarce). Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować treść naszych usług
świadczonych drogą elektroniczną do Twoich preferencji, potrzeb i zainteresowań..

Przekazywanie danych do państw spoza
sp
europejskiego obszaru gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do
odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są
standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone
zatwierdz
przez Komisję
Europejską. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam
zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w
ramach tzw. programu Tarcza Prywatności (więcej informacji na ten temat pod adresem:
adre
https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/).

Niniejsza klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

