
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu wynajmu stołów 

                 i ław biesiadnych 

 

Umowa wynajmu stołów i ław biesiadnych – sprzętu  

 

Zawarta w dniu …………… 20…. r. w Cieszynie pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową                  

„Cieszynianka”, 43-400 Cieszyn, ul. Hajduka 17, oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy 

w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000137928, 

NIP: 548-007-63-64, REGON: 000484506, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, 

reprezentowaną przez: 

1. Beata Lorek – Prezes Zarządu  

2. Elżbieta Popek – Z-ca Prezesa Zarządu 

a  

……………………………………………………… 
zamieszkałym : …………………………………… 
PESEL/NIP ;……………………………………….     

zwanym / zwaną* dalej Najemcą, 

§ 1 

1. Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje odpłatnie do używania niżej wymieniony sprzęt, 

stanowiący własność Wynajmującego, znajdujący się w siedzibie Wynajmującego przy ul. Zofii 

Kossak-Szatkowskiej 6 , 43-400 Cieszyn. 

Stoły biesiadne – ilość: ……………………………………. 

Ławy biesiadne – ilość:  …………………………………… 

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że wydanie sprzętu nastąpi w dniu …………………………… 

o godz. …………….., a oddanie sprzętu nastąpi w dniu ………………… o godz. …………….. 

3. W przypadku oddania przez Najemcę sprzętu po terminie oznaczonym w ust. 2, Wynajmujący 

ma prawo naliczyć Najemcy karę umowną w wysokości …………. zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

§ 2 

1. Za wynajęcie sprzętu, o którym mowa w § 1 Najemca zapłaci Wynajmującemu  kwotę …..zł 

netto (słownie: ……………………………………………………………złotych) plus obowiązujący 

podatek VAT. 

2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona przelewem w terminie 

7 dni od daty dostarczenia faktury Najemcy na rachunek bankowy Wynajmującego 

w Banku  PKO BP Oddział 1 w Bielsku-Białej nr:  06 1020 1390 0000 6102 0018 9738.  

 

 

 

 



§ 3 

Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu, do którego nie wnosi 

zastrzeżeń. 

§ 4 

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt, o którym mowa w § 1.                                    

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży sprzętu, Najemca ma obowiązek 

zgłoszenia tego faktu pracownikowi Wynajmującego oraz pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z wyrządzoną szkodą. 

2. Najemca zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,  jak również 

do utrzymywania  go w należytej czystości.  

3. Po zakończeniu najmu, o którym mowa w § 1, Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi 

Wynajmującego w celu wspólnego sprawdzenia stanu technicznego sprzętu. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Wszelkie spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę 

Wynajmującego.  

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Regulaminu wynajmu stołów i ław biesiadnych . 

2. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż Wynajmujący będzie przetwarzał udostępnione dane 

osobowe dla potrzeb realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. U. UE. L.                 

z 2016 r. Nr 119, str. 1).  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Spółdzielnia oświadcza, iż:  

a) Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka"                       

w Cieszynie, ul. Feliksa Hajduka 17, telefon : 33 8522 413, e-mail  ps@smcieszynianka.org.pl;  

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;  

c) odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Wynajmujący zleci czynności 

wymagające przetwarzania danych w związku  z realizacją umowy; 

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania niniejszej umowy  oraz przez              

3 lata od jej zakończenia; 



e) Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania; 

f) Najemca ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Najemcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

g) podanie danych osobowych przez Najemcę jest niezbędne dla zawarcia i wykonywania 

niniejszej umowy.   

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

Najemca Wynajmujący 

 

 

.......................................................... 

Podpis 

 

 

.......................................................... 

Podpis 
 

 

 
 


