
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/21 

w sprawie  ustalenia                                                                      

Regulaminu wypożyczalni rowerów  

w  Państwowej Uczelni  Zawodowej  

we Włocławku 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW  

W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Rowery stanowią własność Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

2. Każdy rower oznakowany jest trwale numerem inwentarzowym, numerem ramy 

i numerem identyfikacyjnym nadanym przez Komendę Miejską Policji. 

3. Każdy rower posiada kartę roweru, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Wypożyczaniem rowerów zajmują się pracownicy Działu Gospodarczego  

oraz pracownicy firmy ochroniarskiej zatrudnionej do ochrony obiektów na podstawie 

odrębnej umowy.  

5. Każdy rower jest ubezpieczony w zakresie NNW, OC i casco rower. 

6. Każdy rower wyposażony jest w oświetlenie odblaskowe przednie i tylne, oświetlenie, 

błotniki, bagażnik, opcjonalnie w kosz. 

7. Istnieje możliwość wypożyczenia zapięcia z zamkiem, kasku ochronnego i kamizelki 

odblaskowej.  

 

§ 2 

Uprawnionymi do wypożyczenia roweru są: 

1) studenci PUZ we Włocławku posiadający ważną legitymację studencką; 

2) pracownicy PUZ we Włocławku. 

 

§ 3 

 

Warunkiem wypożyczenia roweru osobom, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 jest podpisanie 

karty roweru i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu  

o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu 

roweru sprawnego technicznie. 

 

§ 4 

 

Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru osobom, wobec których zachodzi 

podejrzenie, że znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem 

środków odurzających. 

 

 



§ 5 

Zasady wypożyczania 

 

1. Rower można wypożyczyć w każdym z dwóch obiektów: przy Mechaników 3  

i Obrońców Wisły 1920 r. 21/25. 

2. Wypożyczający zwraca rower do miejsca wypożyczenia. 

3. W uzasadnionym przypadku rower można zwrócić w innym obiekcie po potwierdzeniu 

odbioru przez przyjmującego. 

4. Zwrot roweru winien nastąpić najpóźniej w najbliższym dniu roboczym następującym 

 po dniu wypożyczenia. 

5. Każdorazowy zwrot roweru, przyjmujący odnotowują w karcie roweru. 

 

§ 6 

1. Wypożyczający zobowiązuje się do: 

1. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, 

2. zabezpieczenia roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą w czasie jego 

użytkowania, 

3. zwrotu roweru oraz jego wyposażenia w stanie technicznie niepogorszonym,  

4. zgłaszania wszelkich problemów, usterek technicznych oraz innych zdarzeń 

mających związek z korzystaniem z roweru,  

5. pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego 

wyposażenia powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania z roweru, 

6. pełnej odpowiedzialności za wypożyczony rower w trakcie jego użytkowania. 

2. Osoba wypożyczająca rower ponosi odpowiedzialność za powstałe uszkodzenia roweru  

i jego wyposażenia od momentu wypożyczenia do czasu zwrotu. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

wypożyczalni rowerów w PUZ we Włocławku 

KARTA  ROWERU  
 Nr identyfikacyjny  Nr ramy   Nr inwentarzowy      

                         

Lp. 
Data  

wydania 

Miejsce 

wydania 
Imię i nazwisko 

Nr 

legitymacji  

studenckiej 

Podpis  

wypożyczającego 

Podpis  

wydającego 

Data  

zwrotu 

Miejsce  

zwrotu  

Podpis  

zdającego 

Podpis  

odbierającego 
Kamizelka Kask 

 

Zapięcie z 

zamkiem 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 



Załącznik Nr 2  

do Regulaminu wypożyczalni rowerów  

w PUZ we Włocławku 

 

 

…………………………………… 

Imię i nazwisko,  numer albumu 

 

………………………………… 

Kierunek studiów  

 

………………………… 
Numer telefonu 

 

 

OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZAJĄCEGO 

 

1. Ja  …………………………………………….……………………………… oświadczam, 

że zapoznałam/em się z Regulaminem wypożyczalni rowerów stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia ……………….. Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 

……………………….. i akceptuję go. 

2. Otrzymałam/em rower w dobrym stanie technicznym. 

3. Zwrot roweru nastąpi w miejscu jego odbioru w obiekcie przy: 

                     ul. Mechaników 3  

       ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25. 

  do dnia …………………., do godz. ……… . 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu na potrzeby wypożyczenia roweru na zasadach określonych w Regulaminie 

wypożyczalni rowerów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 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. 

 

 

        ……..…………………………… 

        podpis składającego oświadczenie 

 

v

 
v

 



Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 

reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek (e-mail: 

kancelaria@puz.wloclawek.pl, tel. 54 231 60 80). 

2. Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych pod numerem telefonu 734 457 370, e-mail: 

iod@puz.wloclawek.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby wskazanej w pkt 1. 

3. Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu przetwarzane będą jedynie na potrzeby wypożyczenia 

roweru na zasadach określonych w Regulaminie wypożyczalni rowerów w Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania  

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora związane  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to koniczne dla celu dla którego zostały 

zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe 

zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

został przepisami prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania wiąże się  

z brakiem możliwości wypożyczenia roweru. 

9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane  

w celu profilowania. 
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