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REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW W MUZEUM KANAŁU BYDGOSKIEGO 

1. Kajaki są własnością Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego. 
2. Wypożyczenie kajaka jest bezpłatne.  
3. Czas wypożyczenia kajaka to 2 godziny zegarowe. 
4. Jeżeli po 2 - óch godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie 

zwróci wypożyczonego sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, 
będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji. 

5. Aby wypożyczyć kajak, Wypożyczający musi okazać dowód tożsamości ze zdjęciem. 
6. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia kajaka bez podania przyczyny, 

jeśli uzna Wypożyczający za niewiarygodnego. Nie wypożycza się kajaków osobom pod 
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.  

7. Wypożyczając kajak Wypożyczający przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody 
powstałe w czasie jednego użytkowania od momentu podpisania (akceptacji) niniejszego 
regulaminu do zwrotu kajaka.  

8. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży kajaka, Wypożyczający zobowiązany 
jest pokryć powstałe szkody w całości (opłata za skradziony kajak wraz z jego 
wyposażeniem wynosi 3500 zł). 

9. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego 
uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku 
Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu 
(3500 zł). 

10. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni w Muzeum Kanału 
Bydgoskiego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie 
użytkowania wypożyczonych kajaków.  

11. Wypożyczalnia w Muzeum Kanału Bydgoskiego gwarantuje, że wszystkie wypożyczane 
kajaki są w pełni sprawne technicznie. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) 
wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Wypożyczenie i zwrot kajaków odbywa się w Muzeum Kanału Bydgoskiego przy ul. 
Staroszkolnej 10 (w godzinach od 10:00 do 17:30 wt-pt i 12:00-15:30 sb-ndz). 

13. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu 
wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Muzeum. 
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UMOWA WYPOŻYCZENIA 
 
Zawarta w dniu ……………………, w Bydgoszczy, pomiędzy Muzeum Kanału Bydgoskiego  

z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Staroszkolnej 10, 85-209 Bydgoszcz, zwanym dalej 

WYPOŻYCZALNIĄ 

a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkałym/zamieszkałą w  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Legitymującą się dowodem osobistym seria………………….,  

numer…………………………………………………… 

tel. kontaktowy:………………………………………, zwanym/zwaną dalej WYPOŻYCZAJĄCYM. 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu sportowego, według regulaminu Wypożyczalni. 

§ 2 
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu Wypożyczalni, 

który jest integralną częścią umowy. 

§ 3 
Wypożyczający wypożycza następujący sprzęt: 

Kajak:………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………  godzina:………………………………….. 

Przewidywany czas wypożyczenia:…………………… 

Miejsce zwrotu: Bydgoszcz, ul. Staroszkolna 10 (siedziba Muzeum Kanału Bydgoskiego) 

 

§ 4 
Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy, zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory, które mogą wyniknąć w drodze zawartej umowy, 

rozstrzygnięte będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni. 

§ 5 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
…………………………………    ………………………………… 
Pracownik wypożyczalni      Wypożyczający 



                                     Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego  
 

 

85- 209 Bydgoszcz, ul. Staroszkolna 10,   
tel.: 693 765 075 
email: muzeum@kanalbydgoski.pl,  www.kanalbydgoski.pl 

 

Obowiązek informacyjny 
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. b, RODO - 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy) 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   
Muzeum Kanału Bydgoskiego 

 z siedzibą przy ul. Staroszkolna 10,  
85-209 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo  
z nami kontaktować za pomocą e-mail: muzeum@kanalbydgoski.pl lub pisemnie na 
adres: Muzeum Kanału Bydgoskiego z siedzibą przy ul. Staroszkolna 10,  
85-209 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.  
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa.  
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych 

umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 
Muzeum Kanału Bydgoskiego, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi 
utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 

6. Państwa dane osobowe na czas realizacji usługi – do momentu zwrotu nieuszkodzonego 
kajaka. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni 
do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 
b. Poprawiania swoich danych osobowych. 
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do 

ich przechowywania  w przypadku: 
• zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy 

prawnej ich przetwarzania, 
• potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo 

wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Muzeum Kanału 
Bydgoskiego, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
 

………………………………………. 
podpis osoby Wypożyczającej 
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