UMOWA UŻYCZENIA
Zawarta w dniu ……………………………. w Kraśniku, pomiędzy:
1. Szkołą Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik reprezentowaną przez Monikę Kuśmierz- dyrektora
SP6 Kraśnik, zwaną dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,
a
2. ............................................. (imię i nazwisko), ur. ............................... (data
urodzenia)
w ……………….….....................
(miejsce
urodzenia),
zam.
w ........................... (miejscowość), ul. ............................... (nazwa ulicy i numer domu),
nr PESEL ............................ (numer PESEL), legitymującym się dowodem osobistym
o serii .................. nr .............................. (numer i seria dowodu osobistego), zwanym
dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z drugiej strony, o następującej treści:
§1
Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania laptop,
dane techniczne: nazwa …………….…., nr seryjny ……………………, oprogramowanie:
……………………………….
§2
Umowa zostaje zawarta na okres czasu trwania zawieszenia zajęć spowodowanego
ograniczaniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub do otrzymania innego komputera
użyczonego przez organ prowadzący SP6 Kraśnik, Miasto Kraśnik.
§3
Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje i zobowiązuje się do korzystania
z użyczonego sprzętu tylko w celach związanych ze zdalnym nauczaniem swojego syna/ córki.
§4
Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy już
odebrał oraz że jest on kompletny, zdatny do użytku i że nie ma on z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń.
§5
Od chwili fizycznego użyczenia przedmiotu Biorącemu to on staje się w pełni za niego
odpowiedzialnym.
§6
Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw koniecznych do
korzystania z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem w całości na własny koszt, celem
zachowania stanu, w jakim sprzęt komputerowy był oddany do używania.

§7
Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Użyczającego w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o
naruszeniu umowy przez Biorącego do używania.
§8
Biorący do używania wyłącznie za pisemną zgodą Użyczającego może powierzyć lub
udostępnić sprzęt komputerowy innej osobie.
§9
1.
W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie użyczenia biorący do używania zgłasza
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych ten faktu do użyczającego
(sekretariat szkoły: 81 826 16 47, adres e-mail:sp6krasnik@onet.pl).
2.
Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu umowy
lub uszkodzenia, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem.
Zgłoszenia muszą być dokonywane w postaci pisemnej.
Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

3.

4.
Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu
użyczenia.
5.
Biorący do używania zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 10
Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy lub w przypadku jej rozwiązania
Biorący do używania jest obowiązany zwrócić laptop w stanie nienaruszonym do siedziby
Użyczającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia umowy.
§ 11
Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić poprzez:
●
●

wypowiedzenie - gdzie termin wypowiedzenia określa się na 7 dni;
zerwanie - w przypadku naruszenia przepisów umowy przez jedną ze stron oraz
w sytuacjach opisanych w paragrafie 716 Kodeksu Cywilnego.
§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny. Zawiadomienia pisemne
dokonywane przez Strony w wykonaniu niniejszej umowy kierowane będą na adresy wskazane
w niniejszej umowie. W przypadku zmiany adresu Biorący do używania obowiązany jest do

powiadomienia Użyczającego o tej zmianie, pod rygorem uznania za skuteczne
zawiadomienia kierowane pod wskazanym w umowie adresem.
§ 13
Sądem właściwym w przypadku sporu jest sąd właściwy według siedziby Użyczającego.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozdziału XVIII
Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

...........................................
UŻYCZAJĄCY

.............................................
BIORĄCY DO UŻYWANIA

Klauzula RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku z siedzibą przy
ul. Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się:
 listownie na adres: SP 6 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik
 przez e-mail: iodosp6@onet.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą
przetwarzane w następujących celach:
 związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO),
 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 podmiotom
przetwarzającym
je
na
nasze
zlecenie
oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
6) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 czasu obowiązywania umowy,
 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez
określony czas,
 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,



żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby
marketingu bezpośredniego,
 przenoszenia swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
10) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
…………………………………………………………

