Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 190/2018
z dnia 26 września 2018 r.
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

REGULAMIN
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO I REKREACYJNEGO
OŚRODKA „WAŁPUSZ”
1. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach 1000 – 1800 .
2. Sprzęt może być wypożyczony wyłącznie osobie pełnoletniej, po okazaniu pracownikowi
Ośrodka obsługującemu wypożyczalnię dowodu stwierdzającego tożsamość.
3. Pracownik wypożyczalni prowadzi ewidencję wypożyczeń sprzętu, w której umieszcza
dane osoby wypożyczającej, tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, rodzaj wypożyczanego sprzętu wraz z wyposażeniem, czas
wypożyczenia, telefon kontaktowy.
4. Osoba wypożyczająca składa w rubryce ewidencji wypożyczeń sprzętu własnoręczny
podpis, którym potwierdza zapoznanie z niniejszym regulaminem.
5. Korzystanie ze sprzętu jest odpłatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności za
wypożyczony sprzęt dokonuje się w momencie wypożyczenia. W przypadku
przekroczenia ustalonego czasu korzystania ze sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana
jest uiścić dopłatę w wysokości ustalonej w cenniku za każdą rozpoczętą godzinę.
Skrócenie czasu korzystania z wypożyczonego sprzętu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej
kwoty.
6. Przy korzystaniu ze sprzętu pływającego obowiązkowe jest używanie kamizelki
ratunkowej lub asekuracyjnej.
7. Użytkownik sprzętu zobowiązany jest do:
a) opieki nad sprzętem przez cały okres jego użytkowania,
b) zwrotu sprzętu w stanie nieuszkodzonym kompletnym, w jakim został pobrany
z wypożyczalni.
8. Zabrania się:
a) odstępowania sprzętu innym osobom,
b) wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c) korzystania z wypożyczonego sprzętu pod wpływem alkoholu.
9. Osoba korzystająca ze sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia sprzętu
oraz braki na skutek jego niewłaściwej eksploatacji.
10. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sprzętu osobom naruszającym
regulamin.
11. Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) informujemy, że:

 administratorem danych osobowych osoby wypożyczającej jest Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100
Szczytno,
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WSPol – iod.odo.wspol@wspol.edu.pl,
 dane osobowe osoby wypożyczającej będą przetwarzane w celów wypożyczenia
sprzętu wodnego i rekreacyjnego przez wypożyczalnię Ośrodka „Wałpusz”, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 odbiorcami danych osobowych osoby wypożyczającej mogą być podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 dane osobowe osoby wypożyczającej przechowywane będą przez okres wskazany
w przepisach prawa dotyczących zasobów archiwalnych i archiwów,
 osoba wypożyczająca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 osoba wypożyczająca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
 podanie danych osobowych przez osobę wypożyczającą jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

