
UMOWA WYPOŻYCZENIA KOSTIUMU

zawarta w Suwałkach w dniu …………… (zwana dalej Umową) pomiędzy Stowarzyszeniem Mroczne
Bractwo, z siedzibą Kościuszki 83/15, 16-400 Suwałki, NIP 8442359015, KRS 0000664555, zwanym
dalej Wypożyczalnią, a:

imię i nazwisko

zamieszkałym/zamieszkałą w
(kod pocztowy, miejscowość)

przy
(ulica, numer budynku, numer
lokalu)

legitymującym się Dowodem
Osobistym o numerze
(seria, numer dowodu)

lub (pole nieobowiązkowe) innym
dokumentem tożsamości (rodzaj
dokumentu, seria/numer)

telefon kontaktowy:

zwanym/zwaną dalej Wypożyczającym.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie kostiumu.
2. Wypożyczenie kostiumu jest nieodpłatne.

§2

1. Wypożyczalnia przekazuje:

w dniu: o godzinie:

Kostium: w rozmiarze:

2.

Przewidywany czas wypożyczenia kostiumu:



3. Miejsce zwrotu kostiumu (w godzinach otwarcia CIT - informacja dostępna w Google albo na
stronie pogodnesuwalki.pl):
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki - budynek muszli
koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja.
Kostium należy zwrócić w torbie lub reklamówce opisanej: Stowarzyszenie Mroczne Bractwo.
4. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) oddania kostiumu w stanie nienaruszonym, po uprzednim wypraniu po użytkowaniu
b) w przypadku uszkodzeń kostiumu - pokrycia naprawy na koszt własny lub zwrotu kostiumu z

zapłaceniem kary w  wysokości 50 zł za uszkodzenie kostiumu
c) w przypadku zgubienia kostiumu - zapłaceniem kary w wysokości 50 zł za zgubienie

kostiumu.

§3

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia przekazania Wypożyczającemu kostiumu do dnia
zwrotu kostiumu wypożyczalni.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Wypożyczalni.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących komentarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

§4

W związku z treścią art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa informuje o tym, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Stowarzyszenie Mroczne Bractwo,
z siedzibą Kościuszki 83/15, 16-400 Suwałki, NIP 8442359015, KRS 0000664555.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wynajmu.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Mroczne Bractwo.
4. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu realizacji postanowień umowy wynajmu.
5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach
określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę,
której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego
zrealizowania umowy najmu.

WYPOŻYCZALNIA WYPOŻYCZAJĄCY

……………………………………….. …………………………………..….


