ZARZĄDZENIE NR OR.0050.686.2022
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wypożyczania rowerów elektrycznych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z późn. zm.1)), Burmistrz Białej zarządza, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin wypożyczania rowerów elektrycznych, stanowiących własność Gminy Biała,
w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
i Promocji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej
Edward Plicko

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.686.2022
Burmistrza Białej
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Regulamin wypożyczania rowerów elektrycznych
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa zasady wypożyczania, zwrotu oraz korzystania z rowerów elektrycznych w ramach
wypożyczalni rowerów, mieszczącej się w wiacie rowerowej zlokalizowanej przy ul. Prudnickiej 35 w Białej,
zwanej dalej: ,,Wypożyczalnią".
§ 2. 1. Wypożyczalnia rowerów jest czynna w okresie od 1 kwietnia do 31 października, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00, przy czym:
1) wypożyczanie rowerów odbywa się do godziny 17.00;
2) zwrot rowerów odbywa się do godziny 14:00.
2. Wypożyczalnią administruje Gminne Centrum Kultury w Białej z siedzibą przy ul. Prudnickiej 35, 48-210
Biała, zwane dalej: „GCK w Białej”.
§ 3. Wypożyczane rowery i ich wyposażenie są własnością Gminy Biała.
§ 4. Rowery i ich wyposażenie wypożyczane są nieodpłatnie.
Rozdział 2.
Zasady wypożyczania i zwrotu rowerów
§ 5. Wypożyczanie rowerów następuje w oparciu o rezerwację.
§ 6. Termin oraz ilość wypożyczanych rowerów należy uzgodnić z Wypożyczalnią z maksymalnie 14 dniowym
wyprzedzeniem, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem wypożyczenia.
§ 7. Rowery wypożyczane są na okres do 3 dni kalendarzowych.
§ 8. Rezerwacja odbywa się osobiście w Wypożyczalni, telefonicznie pod numerem telefonu (77) 4387026 lub
za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.gckbiala.pl w zakładce „Wynajem
elektrorowerów”.
§ 9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wypożyczenia zarezerwowanego roweru, w szczególności
w przypadku: awarii, nieterminowych zwrotów, kradzieży.
§ 10. 1. Wypożyczenie roweru odbywa się na podstawie karty wypożyczenia roweru.
2. Wzór karty wypożyczenia roweru stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 11. Rower jest wypożyczany osobie wypożyczającej (dalej: „Wypożyczający”) przy spełnieniu poniższych
warunków:
1) osoba wypożyczająca jest pełnoletnia;
2) Wypożyczający przedstawi przy wypożyczaniu, do wglądu personelowi Wypożyczalni, aktualny dokument ze
zdjęciem, na podstawie którego możliwe jest potwierdzenie informacji podanych w karcie wypożyczenia
roweru;
3) Wypożyczający nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
§ 12. 1. Dane osobowe Wypożyczającego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Wypożyczającego jest GCK w Białej.
3. Szczegółowe informacje o przetwarzanych danych osobowych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego
regulaminu.
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§ 13. 1. Zwrotu roweru dokonuje się zgodnie z poniższymi zasadami:
1) rower jest czysty;
2) zwrot następuje w GCK w Białej zgodnie z kartą wypożyczenia roweru;
3) zwracany rower jest sprawny technicznie, kompletny (w tym również z dodatkowym wyposażeniem),
nieuszkodzony;
2. Wypożyczający potwierdza zwrot wypożyczonego roweru i dodatkowego wyposażenia na karcie
wypożyczenia roweru.
Rozdział 3.
Zasady korzystania
§ 14. Każdy wypożyczany rower jest sprawny technicznie, czysty i kompletny. W takim samym stanie
powinien zostać zwrócony do Wypożyczalni.
§ 15. Wypożyczony rower jest oznakowany i posiada dodatkowe wyposażenie – zgodnie z kartą wypożyczenia
roweru.
§ 16. Wypożyczający zobowiązuje się do:
1) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, niniejszym regulaminem oraz
instrukcją obsługi;
2) korzystania z roweru wyłącznie do użytku osobistego;
3) nieużyczania roweru osobom trzecim;
4) nieużywania roweru do skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów, jazd ekstremalnych;
5) niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru Wypożyczalni i zwrotu roweru do
Wypożyczalni;
6) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, powstałych z winy Wypożyczającego;
7) pokrycia wszystkich szkód i kar związanych z użytkowaniem roweru wynikających z nieprzestrzegania przez
Wypożyczającego przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
§ 17. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, w tym kradzieży lub zgubienia,
Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztu zakupu nowego roweru o zbliżonych parametrach i/lub jego
wyposażenia.
§ 18. Pozostawiając bez nadzoru rower poza Wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za
pomocą co najmniej zabezpieczenia stanowiącego wyposażenie dodatkowe wypożyczonego roweru.
§ 19. W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję,
a zaświadczenie o kradzieży przedstawić Wypożyczalni.
§ 20. 1. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich
powstałe w czasie korzystania z roweru.
2. Gmina Biała oraz Gminne Centrum Kultury w Białej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków,
poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego roweru.
§ 21. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie Wypożyczalni pod numerem telefonu (77)
4387026. Numer telefonu czynny jest w godzinach pracy Gminnego Centrum Kultury w Białej.
§ 22. Zabronione jest samodzielne dokonywanie przez Wypożyczającego jakichkolwiek napraw, modyfikacji
oraz wymiany części w wypożyczonym rowerze lub jego wyposażeniu.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu wypożyczania rowerów
elektrycznych z dnia 29 czerwca 2022 r.
KARTA WYPOŻYCZENIA ROWERU(ÓW)
1. Dane Wypożyczającego:
1) imię i nazwisko: …………………………………………………………………………...
2) adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….
3) telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….
2. Wypożyczenie roweru(ów):
1) data i godzina wypożyczenia roweru(ów): ……………………………………………………………………..
2) ilość wypożyczonych rowerów: ………………………………………………………………………………...
3) numer(y) seryjny(e) wypożyczonego(ych) roweru(ów):
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
4) wyposażenie roweru(ów):
a) zabezpieczenie do roweru(ów) – ilość szt.: ……………………….
b) kluczyk do baterii – ilość szt.: …………………………………….
c) ładowarka do baterii wraz z kompletem narzędzi do roweru - ilość szt.: …………………………………….
d) kask rowerowy dla dorosłych – ilość szt.: ………...………………
e) kask rowerowy dla dziecka – ilość szt.: …………………………..
f) fotelik rowerowy dla dziecka – ilość szt.: …………………………..
5) deklarowana data zwrotu wypożyczonego(ych) roweru(ów) – maksymalnie do 3 dni kalendarzowych
……………………………………………………………………………………………………………………...

…………...………………….……………..

…………………………………...…

(czytelny podpis przedstawiciela Wypożyczalni)

(czytelny podpis Wypożyczającego)

3. Oświadczenia Wypożyczającego:
Oświadczam, że:
1) Zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu wypożyczania rowerów elektrycznych i akceptuję jego
warunki.
2) Zapoznałem się z instrukcją obsługi roweru.
3)Wypożyczany rower(y) jest sprawny technicznie, czysty i kompletny.
4) Ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania
wypożyczonego przeze mnie roweru(ów), w szczególności powodujące uszkodzenie, zniszczenie czy utratę
wypożyczonego roweru(ów) i jego wyposażenia oraz szkody własne i osób trzecich.
5) W razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń związanych lub dotyczących wypożyczonego roweru(ów),
poinformuję o tym niezwłocznie obsługę Wypożyczalni, dzwoniąc na numer telefonu: (77) 4387026.
………………………………...…
(czytelny podpis Wypożyczającego)
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4. Potwierdzenie zwrotu roweru(ów):
1) data i godzina zwrotu roweru(ów): ……………………………...
2) zwrot wypożyczonego(ych) roweru(ów) oraz wyposażenia roweru(ów):
a) zabezpieczenie do roweru(ów) – ilość szt.: ……………………….
b) kluczyk do baterii – ilość szt.: …………………………………….
c) ładowarka do baterii wraz z kompletem narzędzi do roweru - ilość szt.: …………………………………….
d) kask rowerowy dla dorosłych – ilość szt.: ………...………………
e) kask rowerowy dla dziecka – ilość szt.: …………………………..
f) fotelik rowerowy dla dziecka – ilość szt.: …………………………..
3) uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………

…………...………………….……………..

…………………………………...…

(czytelny podpis przedstawiciela Wypożyczalni)

(czytelny podpis Wypożyczającego)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu wypożyczania rowerów
elektrycznych z dnia 29 czerwca 2022 r.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej
Wypożyczanie rowerów elektrycznych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białej, z siedzibą w Białej,
ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, tel.: 774387026, e-mail: info@gckbiala.pl lub biuro@gckbiala.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, na potrzeby działalności Wypożyczalni rowerów elektrycznych.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
a) 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,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który
to obowiązek określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa, do
których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania.
4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: osoby i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania
oraz przez czas wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w tym dotyczącymi archiwizacji czy określo ny w umowach i innych instrumentach prawnych, gdy ma to zastosowanie.
6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone
obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora.
7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie Państwa danych osobowych:
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe.
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
9. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Państwa dane osobowe nie są profilowane.
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