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UMOWA UŻYCZENIA PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ
CELEM TRANSPORTU ODPADÓW DO PSZOK
Numer umowy PSZOK ……………./…………………………………/………………….
numer / numer dowodu KP / rok

Zawarta w Bydgoszczy dnia _____ pomiędzy:
Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ernsta
Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000296965, posiadająca numer NIP: 9532559741, REGON: 340378577, nr BDO
000010322, reprezentowaną przez:
Pełnomocnika- ________________________________________________________
zwaną dalej Użyczającym
a
Panią/Panem
_____________________________________________________,
zamieszkałą/ym
w
Bydgoszczy ul. _______________________________________________________________, nr dowodu
osobistego _______________________, PESEL ______________________________, kontakt telefoniczny:
______________________, kontakt email:____________________________
zwaną/ym dalej Biorącym do używania
zwanymi w dalszej treści umowy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
§1
1. Przedmiotem użyczenia jest przyczepa: numer rejestracyjnym: _________________________ numer VIN
_____________________________, rok produkcji 2018.
2. Użyczający przekazuje Biorącemu do używania przyczepę określoną w punkcie 1 do przewozu z
gospodarstwa domowego Biorącego w użyczenie odpadów/ rzeczy przekazywanych do ponownego
używania do PSZOK prowadzonego przez Użyczającego na warunkach określonych w Regulaminie
użyczania przyczep PSZOKu (zwanym dalej Regulaminem) oraz w niniejszej umowie.
3. Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i przyjmuje go do
stosowania.
4. Użyczający oddaje do używania przyczepę w pełni sprawną, gotową do jazdy, czystą, a Biorący do
używania zobowiązuje się do zwrotu jej w takim stanie.
§2
Biorący do używania upoważnia Użyczającego do przetwarzania danych osobowych, w tym do przekazywania
swoich danych osobowych organom państwowym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym likwidującym
szkodę w przyczepie na ich żądanie, jeśli będzie to konieczne w związku z wykonywaniem lub zawarciem
niniejszej umowy.
§3
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu rzeczowo właściwego w
Bydgoszczy.
§4
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
Użyczający

Biorący do używania

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że Administratorem
przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Ernsta
Petersona 22.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b 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 (RODO)
celem zawarcia umowy na realizację usługi.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację usługi.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji usługi oraz przez okres archiwizacji dotyczący obiegu dokumentów finansowych.
Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
Informacje szczegółowe zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

