
 

REGULAMIN 

WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU WODNEGO 
 

 

PRZED WYPOŻYCZENIEM SPRZĘTU WYPOŻYCZAJĄCY PRZED 

ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU MA 

OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. 
 

 

1. Wypożyczany sprzęt stanowi własność Gminy Gruta, adres Gruta 244, 86-300 Mełno, 

zwanym dalej Użyczającym. 

2. Wypożyczanie kajaków odbywa się w okresie od 6 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 1900 oraz w soboty i niedziele  

w godzinach od 1000 do 2000. 

3. Wypożyczanie jest bezpłatne i odbywa się na 1 pełną godzinę zegarową, z zastrzeżeniem 

zwrotu wypożyczonego sprzętu najpóźniej do godz. 1900 od poniedziałku do piątku oraz  

do godz. 2000 w soboty i niedziele.  

4. Sprzęt pływający wypożycza się osobom pełnoletnim, po okazaniu ważnego dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.) oraz po podpisaniu 

stosownego oświadczenia.  

5. Osoby nieletnie mogą płynąć wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie 

pełną odpowiedzialność, jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie 

szkody. 

6. Podczas korzystania ze sprzętu pływającego obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny 

zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. 

7. Użyczający zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia,  

że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych 

podobnie działających środków.  

8. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, 

których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod 

względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu 

sprzęt. 



10. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za  wypożyczony sprzęt i sposób jego 

użycia oraz zobowiązuje się pokryć  straty związane z  jego zgubieniem bądź zniszczeniem. 

11. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość  

w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania.  

12. Wypożyczający korzysta z wynajętego sprzętu na własną odpowiedzialność i zgodnie  

z zapisami niniejszego Regulaminu. 

13. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne spowodowane wirusem COVID-19, Użyczający 

zobowiązany jest każdorazowo zdezynfekować wypożyczany sprzęt  przed wypożyczeniem 

go następnej osobie.  

14. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu choroby (w tym zakażeniem się wirusem 

COVID-19), nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników 

korzystających ze sprzętu. 

15. Użyczający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez 

uczestnika podczas korzystania ze sprzętu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, 

telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika 

przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą, itp. 

16. Wypożyczającemu ze sprzętu wodnego zabrania się: 

a) pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków 

odurzających lub innych podobnie działających środków, 

b) odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego  sprzętu, 

c) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych, 

d) korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki 

asekuracyjnej, 

e) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

f) przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego. 

17. Wypożyczający zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjna wynikającą 

z obowiązku przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z treścią przedstawioną 

poniżej 

 
 
 

ZASTĘPCA WÓJTA 
 

/-/ Tomasz Groszewski 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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, dalej zwanego „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa 
danych osobowych.  
W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO informujemy, że:  

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Gruta. Obsługę Gminy 
Gruta  prowadzi Urząd Gminy w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno. 
2.   Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora 
Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się pod adresem mail 
iodo@gruta.pl . 
3.   Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych 
o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji 
rządowej. Realizacja zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy oraz zadań 
wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy, a w szczególności z ustawy z dnia 8 
marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2017.1875). jest podstawą przetwarzania 
Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e  RODO.   
4.   Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym  do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych 
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są wyłącznie przepisy prawa  (np. wymiar 
sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych 
funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub 
właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy 
powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego 
i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6.   Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Gruta przechowywane będą przez okres 
niezbędny  do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 z późn. zm.)  i ustawę 
z dnia14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018.217), 
w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacjii zakresu działania archiwów zakładowych. 
7.   Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu 
do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 



ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego na 
niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych Z powyższych uprawnień 
można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną 
kierując korespondencję na adres iodo@gruta.pl. Osoba której dane przetwarzane są na 
podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy 
w Grucie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 
W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji 
usługi. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym 
obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania 
danych, informowani Państwo będziecie przez Referaty merytoryczne Urzędu Gminy 
w Grucie. 
10. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji,  w tym profilowania. 
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