
 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW HOTELU DAL***W KIELCACH 

1. Niniejszy Regulamin obejmuje  zasady korzystania, zakres praw i odpowiedzialności 

osób korzystających z wypożyczalni rowerów (zwanych dalej „Wypożyczającym”) 

Hotel DAL*** w KIELCACH (zwanego dalej „Hotelem”). 

2. Wypożyczane rowery są własnością Hotelu. 

3. Wypożyczalnie jest czynna codziennie w godzinach od 08.00 do 21.00. 

4. Rowery są sprawne technicznie i wyposażone zgodnie z Załacznikiem nr 1 do 

Regulaminu. Wypożyczającemu nie wolno dokonywać żadnych zmian ani przeróbek w 

rowerze. 

5. Z wypożyczalni rowerów może korzystać wyłącznie gość Hotelu. Zabrania się 

podnajmu roweru lub oddania go do używania przez Wypożyczającego osobie trzeciej 

pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym także nieodpłatnie. 

6. Wypożyczający zobowiązany jest spełniać następujące warunki: 

- przedstawić dokument tożsamości  (dowód osobisty lub paszport), 

- podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie, 

- wnieść z góry opłatę za wypożyczenie roweru zgodne z Cennikiem, który stanowi 

integralną część niniejszego Regulaminu,  

- nie pozostawać pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub jakichkolwiek 

środków mogących wpływać na prawidłowość reakcji Wypożyczającego 

- osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby 

pełnoletniej, pod której pieczą pozostaje i która ponosi pełną odpowiedzialność za 

małoletniego oraz za wypożyczony rower. 

7. Wypożyczający zobowiązuję się do: 

- korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem oraz przepisami 

obowiązującego prawa, 

- zwrotu roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, 

- pokrycia kosztów naprawy roweru lub jego wyposażenia w przypadku uszkodzenia, 

- pokrycia kosztów zakupu nowego roweru lub wyposażenia w przypadku zniszczenia lub 

utraty roweru lub wyposażenia, choćby do zniszczenia lub utraty doszło z przyczyn, za 

które Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności ani którym nie mógł zapobiec. 

9. Wypożyczający oświadcza, że posiada umiejętności dające rękojmię prawidłowego i 

bezpiecznego korzystania z roweru oraz jazdy w ruchu drogowym.  

10. Odpowiedzialność Hotelu wobec Wypożyczającego za szkody wyrządzone 

Wypożyczającemu w związku z korzystaniem z wypożyczonego roweru ograniczona jest 

do szkody wyrządzonej z winy umyślnej 

11. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną 

przezeń komukolwiek w związku z kierowaniem rowerem (np. w razie spowodowania 

wypadku w ruchu drogowym). Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że wypożyczany 



rower nie jest objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej posiadacza, zatem za 

ewentualne szkody odpowiadać będzie w całości własnym majątkiem. 

12. W przypadku niezwrócenia roweru do wypożyczalni w godzinach otwarcia 

wypożyczalni w dniu zwrotu Wypożyczający zobowiązuje się wnieść opłatę za kolejny 

dzień zgodnie z Cennikiem. 

13. Wypożyczenie roweru jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych stosownie do przepisów ustawy 

z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm) 

oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27.04.2016 r., Dz. Urz. UE. L nr 

119, str. 1 (RODO). Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do Regulaminu. 

 
Wypożyczalnia rowerów Hotel DAL***- CENNIK  

 1-3 GODZINY 
DOBA (w godzinach 8:00-

18:00) 

ROWER DAMSKI 20 PLN 45 PLN 

ROWER MĘSKI 20 PLN 45 PLN 

ROWER 

DZIECIĘCY/MŁODZIEŻOWY 
20 PLN 45 PLN 

 

Dodatkowe elementy - CENNIK 

Kask 5 zł 

Fotelik dla dziecka 15 PLN 

 

- Dzieci i dorośli takie same ceny.  

- Wszelkie informacje dostępne są w recepcji głównej Hotelu DAL. 

 

 

 

  



Wypożyczalnia rowerów Hotelu DAL*** w Kielcach 

Oświadczenie o wypożyczeniu roweru i zapoznaniu się  

z Regulaminem Wypożyczalni rowerów Hotelu DAL*** w Kielcach 

 

 

…………………………………. 

imię i nazwisko, numer pokoju 

 

………………………………….. 

Data i godzina wypożyczenia 

 

Oświadczam, że 

                                  zapoznałam/ - em się z Regulaminem Wypożyczalni rowerów 

Hotelu Dal*** w Kielcach i akceptuję jego treść; 

 

                                 przyjmuję rower sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z opisem  

w Regulaminie Wypożyczalni rowerów Hotelu Dal*** w Kielcach. 

 

 

                             

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

                                                                                                              podpis 

 

Hotel DAL*** 

ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce  

PPUH „Dekom” Sp. z o.o. 

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk



Klauzula RODO: 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, Spółka informuje, iż: 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „Dekom” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 

855 Gdańsk. 

Przekazane przez Pana / Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, a następnie 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po tym czasie mogą być przetwarzane w celu 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienia ochrony prawnej 

Administratora, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków 

przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a 

po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas 

przedawnienia ewentualnych roszczeń, bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z 

obowiązków przewidzianych przepisami prawa, nałożonych na Administratora – zależnie który 

z powyższych okresów jest dłuższy. 

Odbiorcami Pana / Pani danych mogą być sądy, organy administracji publicznej, inne organy 

państwowe, uczestnicy postępowań przed wyżej wskazanymi organami, kontrahenci i 

współpracownicy Spółki, adresaci korespondencji kierowanej w Pana / Pani imieniu. Dane 

osobowe mogą być przekazane tym podmiotom w celu wykonania Umowy, jak również w 

celach realizacji ochrony prawnej przez Spółkę, w szczególności w postępowaniach sądowych 

i administracyjnych. 

Przysługują Panu / Pani następujące prawa:                                                        

1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 

7 ust. 3 RODO); 

3. do sprostowania danych (art. 16. RODO), 

4. do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego 

przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). 

8. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu WYPOŻYCZALNI ROWERÓW  

HOTELU DAL***W KIELCACH 

 

RODZAJE ROWERÓW oraz ich wyposażenie: 

Rower Damski model GAZELA3 czarno-niebieski: 
1. Siodełko 

2. Uchwyt na bidon Topeak 

3. Para błotników 

4. Czerwona lampa nad tylnym kołem 

5. Nóżka 

6. Bagażnik 

7. Elastyczna linka do bagażnika 

8. Pedały wraz z odblaskami 

9. Odblaski osadzone na obu kołach roweru 

10. Biała lampa nad przednim kołem 

11. Frontowa latarka 

12. Koszyk na kierownicy z metalowym klipsem 

13. Hamulce ręczne – przedni i tylni 

14. Manetki przerzutek 

15. Dzwonek 

16. Układy sterowania przerzutek 

17. Zaciski hamulców – przód i tył 

18. Osłonka na łańcuch 

19. Ochrona przeciw-kradzieżowa (kłódka + linka) 

 

Rower męski WAGANT1, czarny: 
1. Siodełko 

2. Uchwyt na bidon Topeak 

3. Para błotników – front i tył 

4. Czerwona lampa nad tylnym kołem 

5. Nóżka 

6. Bagażnik 

7. Elastyczna linka do bagażnika 

8. Pedały wraz z odblaskami 

9. Odblaski osadzone na obu kołach roweru 

10. Latarka z przodu wraz z odblaskiem 

11. Torba na ramie 

12. Hamulce ręczne na kierownicy  

13. Układy sterowania przerzutek 

14. Manetki przerzutek 

15. Dzwonek 

16. Zaciski hamulców – przód oraz tył 

17. Osłonka na łańcuch 

18. Ochrona przeciw-kradzieżowa (kłódka + linka) 

19. Pompka rowrowa Romet 
 



 

Rower młodzieżowy RAMBLER R6.1, czarno-czerwony: 

1.Siodełko 

2. Uchwyt na bidon Topeak 

3. Czerwona lampa nad tylnym kołem 

4. Nóżka 

5. Dzwonek 

6. Latarka osadzona na kierownicy 

7. Biała lampa przy przednim kole 

8. Zaciski hamulcowe przedniego i tylnego koła 

9. Hamulce ręczne 

10. Manetki przerzutek 

11. Ochrona przeciw-kradzieżowa (kłódka +linka) 

12. Pedały wraz z odblaskami 

 


