
UMOWA UŻYCZENIA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 
Niniejsza umowa została zawarta dnia 1 sierpnia 2021 roku pomiędzy: 

Dominiką Szczocarz (dalej Użyczająca), współprowadzącą warsztaty fotograficzne „Złap mural w kwadrat” 
(dalej Warsztat) w ramach spaceru szlakiem murali zwanych łącznie Imprezą 
a 
uczestnikiem Warsztatu (dalej Uczestnik) – Panią/Panem ……………………………………………………………….,  
 
zamieszkałym pod adresem: ……………………………………………………………………………………………, 
 
PESEL …………………………………….., nr telefonu kontaktowego…………………………………………….  
 
Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Uczestnikowi przez Użyczającą aparatu Instax SQ 6 sztuk 
1 (dalej Sprzęt).  

2. Okres użyczenia Sprzętu: od dnia 01.08.2021 do dnia 01.08.2021, od godziny 12:00 do godziny 
14:00 (dalej Termin użyczenia).  

3. Przy wydaniu Sprzętu Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. Dowód 
tożsamości nie jest kopiowany przez Użyczającą.  

4. Przy wydaniu Sprzętu sporządzany jest Protokół odbioru, a przy zwrocie Sprzętu Protokół zwrotu. 
5. Uczestnik zobowiązuje się do użytkowania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za kradzież, uszkodzenia, dekompletację Sprzętu 

fotograficznego w Terminie użyczenia. 
7. W Terminie użyczenia Uczestnik nie może, bez uprzedniej zgody Użyczającej dokonywać 

samowolnie żadnych napraw Sprzętu, oddawać Sprzętu w podnajem, najem, do bezpłatnego 
używania osobom trzecim w całości lub w części na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, 
pod rygorem zwrotu kosztów określonych w pkt. 11. niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu Sprzętu do rąk własnych Użyczającej niezwłocznie po 
zakończeniu Warsztatu w stanie nienaruszonym, czystym, nieuszkodzonego i sprawnego ze 
wszystkimi elementami, śrubami, nakrętkami, zaślepkami, itd. wydanymi Uczestnikowi.  

9. W przypadku braku zwrotu Sprzętu po zakończeniu Warsztatów kaucja zostaje zatrzymana przez 
Użyczającą do czasu zwrotu Sprzętu. 

10. W przypadku zwrotu Sprzętu zabrudzonego, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 100 zł 
tytułem zwrotu Użyczającej kosztów czyszczenia Sprzętu. 

11. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia Sprzętu Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszt 
Sprzętu w wysokości 700 zł brutto płatne od razu w momencie powstania szkody na ręce 
Użyczającej lub w sposób uzgodniony z Użyczającą.  

12. Jeśli Uczestnik nie pokryje kosztu, o którym mowa powyżej w sposób uzgodniony z Użyczającą może 
ona żądać zapłaty na drodze sądowej, 

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta i jeden 
dla Wynajmującego. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
15. W przypadku ewentualnych sporów Uczestnik i Użyczająca dążyć będą do rozstrzygnięć 

polubownych, a w razie sporów właściwy dla ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd w 
Łodzi. 

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

Użyczająca                                                                                                         Uczestnik 
                                                                                                                            (data, czytelny podpis) 

 
 

 
 
 



Klauzula RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika wskazanym w Umowie (imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, PESEL, nr telefonu) jest Użyczająca.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest 
Uczestnik, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 
tj. art. 6 ust. 1 lit. 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).  

3. Dane Uczestnika przetwarzane są tylko przez okres realizacji Imprezy objętej Umową 
4. Podstawą prawną przetwarzania po wykonaniu Umowy jest usprawiedliwiony cel w postaci 

archiwizacji Umowy na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO).  

5. Użyczająca może także wykorzystywać dane osobowe Uczestnika w celu realizacji innych 
obowiązków ciążących na Użyczającej, np.  w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone 
w przepisach prawa.   

6. Uczestnik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych 
osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. 
Wynajmujący może odmówić usunięcia danych osobowych Uczestnika, jeżeli istnieją przesłanki 
wynikające z przepisów prawa.  

7. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 
Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Uczestnika nie są 
bezwzględne i nie będą przysługiwać Uczestnikowi w stosunku do wszystkich czynności 
przetwarzania jego danych osobowych. 

 
 

Uczestnik 
(data, czytelny podpis) 


