Załącznik nr 5
do Regulaminu Wypożyczalni sprzętu specjalistycznego
przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością DSW

UMOWA UŻYCZENIA
zawarta dnia

we Wrocławiu pomiędzy:

1. Dolnośląską Szkołą Wyższą z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej "Użyczającym" reprezentowaną
przez
a
2.

Imię

Nazwisko

nr domu

Kod pocztowy

zamieszkałą/-ym

ulica

nr mieszkania

Miejscowość

zwanym dalej "Biorącym w użyczenie".

§ 1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu specjalistycznego
nazwa i nr urządzenia
oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania sprzęt specjalistyczny, a Biorący do używania
Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2. Umowa zostaje zawarta od

do

§ 3. Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że
jest on przydatny do umówionego użytku.
§ 4. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem,
że utrzyma go w należytym stanie, że nie odda go do korzystania innym osobom oraz, że wykona na własny koszt
wszelkie naprawy niezbędne do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym zgodnie z
obowiązującym Regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
§ 5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dni okresu wypowiedzenia, a ponadto
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania
będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znacznego pogorszenie jego
stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.
§ 6. Wartość urządzenia w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul. Wagonowej 9, 53-609
Wrocław;
2. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: iod@dsw.edu.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu użyczenia sprzętu specjalistycznego, dochodzenia roszczeń w
sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) w tym dane o stanie zdrowia na
podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) 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) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) (zwanego dalej RODO);
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa oraz przypadków, gdy przekazanie danych jest niezbędne do osiągnięcia celów objętych
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oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych;
5. Dolnośląska Szkoła Wyższa nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w celów lub przewidzianych innymi przepisami
prawa;
7. Osoba podająca dane osobowe ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych zgodnie z przepisami prawa;
8. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Ma ona prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego i dochodzić swoich praw na drodze postępowania
sądowego;
10. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej.
§ 10. Biorący w użyczenie sprzęt specjalistyczny oświadcza że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni sprzętu
specjalistycznego przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i akceptuje
zawarte tam obowiązki i załączenia.
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