
PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA  

ROWERU TOWAROWEGO (CARGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM: 

Dnia……………………….został wypożyczony Pani/Panu (imię i nazwisko)…...………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

Rower Towarowy (Cargo) model Babboe City-E / Mini-E / Curve-E * wraz z wyposażeniem: 

 namiot dla ochrony dzieci; 

 ładowarka akumulatora z adapterem i kablem zasilającym; 

~  
należący do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

Dane Użytkownika: 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości………………………………………………………………………. 

Nr posiadanego przy sobie telefonu kontaktowego…………………………………………………………...……… 

Oświadczenie i zobowiązanie Użytkownika: 

Zobowiązuję się zwrócić sprzęt w nienaruszonym stanie do dnia……………………...do godziny……………….. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Potwierdzam, że zapoznałem się ze stanem technicznym roweru oraz wyposażenia i wnoszę/nie wnoszę, uwag 

(dopuszcza się dołączenie dokumentacji fotograficznej):……………………………………………………...…….. 

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

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

 

 

                 PZD w Ciechanowie                                                                           Użytkownik 

 

…………………………………………….                                      …………………………………………….  

                        (data i czytelny podpis)                                                                                                         (data i czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



POTWIERDZENIE ZWROTU WYPOŻYCZONEGO ROWERU TOWAROWEGO (CARGO)  

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

sporządzony w dniu…………………………... 

Na podstawie niniejszego potwierdzenia strona zdająca tj. Pan/Pani……………………………………….…… 

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

zdaje, a Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie – strona przyjmująca – przyjmuje Rower Towarowy (Cargo) 

model Babboe City-E / Mini-E / Curve-E * w stanie nienaruszonym/z uwagami*. 

Uwagi: 

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

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

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

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

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

 

                 PZD w Ciechanowie                                                                                Użytkownik 

 

…………………………………………….                                      …………………………………………….  

                        (data i czytelny podpis)                                                                                                         (data i czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Użytkownik jest zobowiązany do: 

1. dbania o powierzony rower z dodatkowym wyposażeniem, należytego zabezpieczenia roweru przeznaczonymi 

do tego blokadą na koło o-lock oraz właściwego przechowywania go w godzinach, w których nie jest używany 

(ochrona przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi); 

2. korzystania z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3. posiadania przy sobie przez cały czas korzystania z roweru sprawnego i aktywnego telefonu z numerem 

wskazanym w protokole użyczenia w celu ewentualnego kontaktu z Użyczającym; 

4. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo                       

o ruchu drogowym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 988. 1002.), przepisów miejscowych i zaleceń Użyczającego; 

5. pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Użytkownika, związanych z nieprawidłowym 

użytkowaniem roweru (np. z tytułu niestosowania się do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo                   

o ruchu drogowym), 

6. zwrotu Roweru w uzgodnionym z Użyczającym czasie i miejscu oraz w stanie nie gorszym niż stan w jakim 

Rower został wydany (w stanie odpowiadającym eksploatacji), z czystą skrzynią transportową; 

7. poinformowania o wszelkich uszkodzeniach lub brakach w użyczonym rowerze; 

8. poinformowania o wszelkich szkodach zaistniałych z użyciem roweru w mieniu osób trzecich; 

9. pokrycia wszelkich kosztów napraw i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed użyczenia w przypadku 

udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania roweru. 

10. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia wypożyczonego roweru z winy 

użytkownika; w przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności                      

za które ponosi odpowiedzialność Wypożyczający w tym kradzieży niewłaściwie zabezpieczonego roweru lub 

zgubienia. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości 

roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia tego faktu). 

11. zapoznania się z zasadami użytkowania roweru i zobwiązuje się do ich przestrzegania. 

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony rower i za szkody związane z korzystaniem                

z niego. Wartość ewentualnych szkód zaistniałych w rowerze określona będzie na podstawie danych wskazanych 

przez producenta rowerów. W przypadku kradzieży Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia o tym fakcie Policji oraz Użyczającego. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest 

obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wypadków, poniesionych 

szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonego roweru. Wypożyczający ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego 

roweru. 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 

1. administratorem danych osobowych (ADO) będzie Użyczający; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – 787 915 719. 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy użyczenia Roweru, ustalenia, dochodzenia lub 

obrony ewentualnych roszczeń, celach promocyjnych oraz archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO; 

4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z administratorem, w szczególności usługodawcy IT, podmioty 

świadczące usługi prawne oraz usługi z zakresu promocji; 

5. dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji 

wynikający z instrukcji kancelaryjnej ; 

6. osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO; wniosek w 

tej sprawie powinien być wysłany na adres e-mail iod@pzd-ciechanow.pl lub listem poleconym na adres 

Użyczającego; 

7. w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO, osobie zainteresowanej przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych                        

z użyczeniem roweru . 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższych informacji …………………………………………….. 

 


