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UMOWA WYPOŻYCZENIA 

 
Umowa zawarta w dniu ……………………… pomiędzy firmą Fulnart z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Mickiewicza 

15, zwaną dalej Wypożyczającym a firmą/osobą……………………………………………………………………………………………… 

zamieszkałym/ą w.…………………………………………………………………………………………………..kod pocztowy………………... 

ul………………………………………………………………………nr domu………………….. tel. kontaktowy:………............................... 

adres email:……………….………………………………..................................................................... zwany dalej Biorącym.  

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie (nazwa instrumentu) …...………………………………………..……………………….. 

Nr seryjny…………………………...zwana/y dalej instrumentem. Na okres trwania umowy pobiera się od biorącego 

kaucję w wysokości ………………..zł brutto, która zostanie zwrócona po oddaniu sprawnego i nieuszkodzonego 

sprzętu. Opłaty za wypożyczenie instrumentu liczone są wg cennika i pobierane są w miesięcznych ratach w 

wysokości ………………… zł brutto płatne z góry za każdy rozpoczęty miesiąc. Pierwsza opłata dokonywana jest 

w dniu spisania umowy, po otrzymaniu faktury. 

§ 1. 

Zleceniodawca powierza firmie Fulnart ul. Mickiewicza 15,  47 – 450 Krzyżanowice NIP 639-189-37-31, w trybie art. 28 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46/WE – Dz.Urz. UE L 119, s.1 – dalej RODO, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w 

celu określonym w niniejszej umowie. 

§ 2 

Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza firmie Fulnart do przetwarzania. 

§ 3 

Firma Fulnart będzie przetwarzała na podstawie niniejszej umowy następujące dane:  

- imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, seria i numer dokumentu tożsamości, numer 

rachunku bankowego, oraz imię nazwisko dziecka, które podejmuje naukę, jego datę i miejsce urodzenia, seria i numer 

dokumentu tożsamości. 

                                                                            §4 

Powierzone przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Fulnart wyłącznie w celu prowadzenia zajęć, 

których niniejsza umowa dotyczy, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, a także 

korespondencji mailowej i tradycyjnej. 
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§ 5 

Opłaty za wypożyczenie należy regulować na podstawie otrzymanych faktur, zgodnie z określonym terminem płatności, 

wysyłanych na adres e-mail lub pocztą tradycyjną. Jeżeli zleceniodawca zdecyduje się na faktury wysyłane pocztą 

tradycyjną do miesięcznej kwoty za wypożyczenie zostaną doliczone koszty wysyłki w/w faktur w wysokości 5 zł. Numer 

konta do przelewu znajduje się na fakturze. W tytule przelewu wpisać należy numer faktury. W przypadku 

nieprzestrzegania przez zleceniodawcę określonego na fakturze terminu płatności będą naliczane odsetki za zwłokę w 

kwocie 0,16 zł brutto za każdy dzień zwłoki. Zleceniodawca zostanie także obciążony kosztami wezwań do zapłaty oraz 

ewentualnymi kosztami postępowania sądowego. 

§ 6 
Biorący potwierdza, że odebrał sprawny i nieuszkodzony sprzęt w dniu podpisania umowy. 

§ 7 
Biorący oświadcza, że będzie używał sprzętu zgodnie z jego: przeznaczeniem, oraz nie będzie oddawał w użyczenie ani 
najem osobom trzecim. 

§ 8 
O chęci rezygnacji z wypożyczania instrumentu należy powiadomić Wypożyczającego z miesięcznym wyprzedzeniem. 

                                                                                                     § 9 

Odpowiedzialność materialną za sprzęt ponosi Biorący. W przypadku zaginięcia lub uszkodzeń obniżających wartość 

sprzętu biorący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wynikających z tego kosztów. Podstawą będzie faktura 

wystawiona przez Wypożyczającego. 

§ 10 

W przypadku naruszenia przez biorącego któregokolwiek z punktów umowy, wypożyczającemu przysługuje prawo 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 11 

W przypadku gdy biorący nie zwróci sprzętu, wypożyczający zażąda zapłaty równowartości sprzętu określonej we 

wstępie niniejszej umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany do 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 

mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, przez którąkolwiek ze stron. 

Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości jej ponownego zawarcia, jeżeli 

Zleceniodawca zalega z zapłatą za wypożyczenia przez okres 30 dni. 

Oświadczam, że powyższe dane osobowe podałam/em/zgodnie ze stanem faktycznym i jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

niezbędnych do zawarcia umowy (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.VIII.1997r.  Dz. U.Nr 133 poz. 883).  Dane zgromadzone są wyłącznie do 

użytku wewnętrznego administratora 

 
 
……...……………………                                                                                                     ……...…………………… 

   Wypożyczający                                                                                                      Biorący                                                                                  


