
Zarządzenie Nr 5 
z dnia 06.04.2022 r. 

Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego 
 

w sprawie ustalenia zasad najmu rowerów turystycznych przez Poleski Park Narodowy 
 

Na podstawie art. 8e ust. 1 w związku z art. 12 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098z późniejszymi 
zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się zasady najmu rowerów turystycznych przez Poleski Park Narodowy, zawarte w 
Regulaminie najmu roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Ustala się wysokości opłat obciążających najemcę roweru turystycznego w Poleskim Parku 
Narodowym zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Wprowadza się wzór umowy najmu roweru turystycznego dla osób indywidualnych stanowiący 
Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 4 

 
Wprowadza się wzór umowy najmu roweru turystycznego dla grupy stanowiący Załącznik nr 4 
do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 5 

 
Wprowadza się wzór karty najmu roweru turystycznego stanowiący Załącznik nr 5 do 
niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
§ 7 

Traci moc zarządzenie Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego Nr 6/2021 z dnia 
11.02.2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu rowerów turystycznych przez Poleski Park 
Narodowy. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 06.04.2022 r.  Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego 
 

 
 

Regulamin najmu roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym. 
 
 
1. Wynajęty rower służy celom turystyki na terenie Poleskiego Parku Narodowego.  
2. Wypożyczanie oraz zwrot rowerów odbywa się w następujących godzinach: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - codziennie od godziny 800 do 2000, 
b)  w okresie od 1 listopada do 31 marca – wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 800 do 

1500. 
3. Osobom poniżej 13 roku życia mogą wypożyczyć rower wyłącznie osoby pełnoletnie, zaś 

zawarcie umowy przez osobę między 13 a 18 rokiem życia wymaga zgody jej 
przedstawiciela ustawowego, wyrażonej na piśmie. 

4. W celu zawarcia umowy najmu roweru turystycznego osoba indywidualna powinna: 
a) przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z 

którego pracownik wypożyczający rower spisze dane Najemcy; 
b) podpisać się na Karcie wypożyczeń, co równoznaczne jest z zawarciem umowy z 

Poleskim Parkiem Narodowym [zw. dalej Parkiem] na Warunkach umowy najmu 
roweru turystycznego, doręczanych Najemcy przed podpisaniem Karty wypożyczeń.  

5. W przypadku grupy zorganizowanej (grupy szkolne, studenckie, pracownicze) możliwe jest  
zawarcie umowy z firmą lub instytucją, z której pochodzi grupa. Wówczas Najemcą, 
odpowiedzialnym wobec Parku z tytułu umowy najmu, jest ta firma bądź instytucja. W celu 
zawarcia umowy najmu rowerów turystycznych firma bądź instytucja:  
a) powinna zgłosić zamiar jej zawarcia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem; 
b) powinna przedstawić swój REGON i NIP; 
c) powinna działać zgodnie z zasadami swej reprezentacji lub przez osobę dysponującą 

pełnomocnictwem do zawarcia umowy. Osoba/-y zawierająca umowę winna 
przedstawić swój dokument tożsamości i dokument wykazujący uprawnienie do 
zawarcia umowy (np. kserokopię odpisu z KRS, dokument pełnomocnictwa); 

d) osoba zawierająca umowę winna podpisać się na Karcie wypożyczeń, co równoznaczne 
jest z zawarciem umowy z Poleskim Parkiem Narodowym na Warunkach umowy najmu 
roweru turystycznego – grupy, doręczanych Najemcy przed podpisaniem Karty 
wypożyczeń 

6. Poleski Park Narodowy dopuszcza możliwość wcześniejszej rezerwacji rowerów przez 
osoby indywidualne lub grupy zorganizowane.   

7. Jeżeli pracownik Parku uzna klienta, firmę lub instytucję albo ich przedstawicieli za osoby 
niewiarygodne, może odmówić oddania roweru w najem bez uzasadnienia.  

8. Opłata za najem roweru jest płatna z góry. 
9. Wysokość opłaty za dobę i godzinę najmu roweru, wysokość opłaty za dysponowanie 

rowerem po deklarowanym terminie zwrotu roweru oraz zryczałtowane koszty naprawy 
roweru określone są w Cenniku, stanowiącym załącznik do warunków umowy najmu 
rowerów turystycznych, a także udostępnianym w miejscu powszechnie dostępnym w 
siedzibie Poleskiego Parku Narodowego i na stronie www Parku.  

10. Opłata za dobę najmu naliczana jest od godziny wypożyczenia roweru do tej samej godziny 
dnia następnego.  

11. Z chwilą wydania roweru Najemcy, przejmuje on odpowiedzialność za jego stan techniczny 
oraz za szkody w mieniu Poleskiego Parku Narodowego, a także za szkody na osobie i w 
mieniu osób trzecich – powstałe w związku z korzystaniem z roweru.  

12. Najemca winien zwrócić rower w stanie niepogorszonym, w terminie zadeklarowanym w 
Karcie najmu. Zwrot roweru po tym terminie skutkuje obciążeniem Najemcy opłatą za 
każdą godzinę dysponowania rowerem po terminie zwrotu, w wysokości określonej w 
Cenniku. 

13. Administratorem danych osobowych Najemcy/przedstawiciela ustawowego Najemcy/ 
osoby reprezentującej Najemcę jest Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie i 
przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 tzw. 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO). Dane 
Najemcy/przedstawiciela ustawowego Najemcy/ osoby reprezentującej Najemcę są 
przetwarzane w celach i na podstawach określonych w „Klauzuli informacyjnej” 
stanowiącej integralną część Warunków umowy najmu roweru turystycznego (§ 5 
Warunków umowy najmu roweru turystycznego). 
 

 

 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 06.04.2022 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego 

 
 

CENNIK 
opłat i kaucji obciążających Najemcę roweru turystycznego  

w Poleskim Parku Narodowym 
 

 
1. Opłata za jedną dobę najmu jednego roweru wynosi: 
 

a) opłata ulgowa 20,00 zł brutto (16,26 zł netto) – studenci, uczniowie, żołnierze w służbie 
czynnej, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, pracownicy parków narodowych – 
za okazaniem legitymacji; 

b) opłata normalna 40,00 zł brutto (32,52 zł netto) – pozostałe osoby.  
 
2. Opłata za jedną godzinę najmu jednego roweru wynosi: 

 
a) Opłata ulgowa 3,00 zł brutto (2,44 zł netto) – studenci, uczniowie, żołnierze w służbie 

czynnej, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, pracownicy parków narodowych – 
za okazaniem legitymacji; 

b) Opłata normalna 6,00 zł brutto (4,88 zł netto) – pozostałe osoby. 
 

3. Opłata za godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie zwrotu wynosi 
8,00 zł brutto.  

 
4. Zryczałtowane koszty naprawy uszkodzonych lub utraconych części lub akcesoriów 

roweru, które po jego zwrocie roweru zostaną stwierdzone przez pracownika Poleskiego 
Parku Narodowego upoważnionego do udostępniania sprzętu, wynoszą: 

 
a) wymiana dętki: 24,00 zł brutto, 
b) wymiana łańcucha: 50,00 zł brutto, 
c) wymiana koła: 95,00 zł brutto, 
d) wymiana suportu: 55,00 zł brutto, 
e) wymiana dźwigni hamulców i przerzutki: 100,00 zł brutto, 
f) wymiana linki od hamulca lub przerzutki: 20,00 zł brutto, 
g) wymiana lampy przedniej: 35,00 zł brutto, 
h) wymiana lampy tylnej: 27,00 zł brutto, 
i) wymiana sakwy: 90,00 zł brutto, 
j) wymiana apteczki 1. pomocy: 15,00 zł brutto , 
k) wymiana pedałów: 25,00 zł/szt. brutto, 
l) wymiana siodełka: 65,00 zł brutto, 
m) wymiana napinacza łańcucha: 110,00 zł, 
n) wymiana stopki: 35,00 zł. 

 
5. Koszt utraconego lub zniszczonego roweru wynosi 1200,00 zł brutto.  



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 06.04.2022 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego 
 

Warunki umowy najmu roweru turystycznego – osoby indywidualne 
 

§ 1 
Na podstawie umowy najmu Poleski Park Narodowy [ul. Lubelska 3 A, 22- 234 Urszulin], zwany 
dalej Parkiem, oddaje Najemcy, a Najemca bierze do używania rower turystyczny 
........................................................................ [nazwa], zwany dalej „rowerem”, na czas określony w 
Karcie najmu roweru turystycznego i zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Parku opłaty, o 
której mowa w § 3.   
 

§ 2 
1. Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy sprawny rower, a Najemca zobowiązany 

jest używać roweru zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz dbać o jego 
należyty stan techniczny. 

2. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych ulepszeń w stosunku do oddanego mu w najem 
roweru, nie wolno mu też dokonywać żadnych trwałych zmian w rowerze. Jeżeli Najemca 
ulepszył rower, nie rodzi to po jego stronie żadnych roszczeń w stosunku do Parku.  

3. Najemca ma prawo samodzielnie usuwać drobne usterki w rowerze (nałożenie łańcucha, 
napompowanie kół, dokręcenie śrub itp.). W razie poważniejszej usterki roweru, Najemca 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić rower do Parku.  

4. Najemca nie ma prawa rozporządzać rowerem lub jakimkolwiek jego częściami.  
5. Najemca zobowiązuje się zachować wszelkie konieczne środki ostrożności, aby uniknąć 

kradzieży roweru.  
6. Najemca zobowiązany jest zwrócić rower w stanie niepogorszonym, w należytej czystości, 

z uwzględnieniem zużycia roweru będącego następstwem normalnego, prawidłowego 
używania. 

 
§ 3 

1. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z deklarowanego w Karcie najmu 
roweru turystycznego czasu najmu – przed wydaniem mu roweru. 

2. Wysokość opłaty za dobę najmu roweru określona jest w Cenniku, stanowiącym Załącznik 
do nin. warunków umowy, zwanym dalej „Cennikiem”.  

3. Zwrot roweru w terminie wcześniejszym niż deklarowany w Karcie najmu roweru 
turystycznego nie rodzi po stronie Najemcy roszczenia o obniżenie uiszczonej opłaty. W 
razie zwrotu roweru po deklarowanym terminie zwrotu, Najemca zobowiązany jest do 
uiszczenia dopłaty za każdą godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie 
zwrotu roweru, w wysokości określonej w Cenniku.  

 
§ 4 

1. W razie utraty lub uszkodzenia części lub akcesoriów roweru, stwierdzonych przez 
pracownika Parku przy lub po zwrocie roweru, Najemca zostanie obciążony 
zryczałtowanym kosztem naprawy utraconych lub uszkodzonych części lub akcesoriów 
albo kosztem utraconego lub zniszczonego roweru, w wysokości określonej w Cenniku.  

2. W razie gdyby zryczałtowane koszty naprawy nie pokrywały szkody Parku, Najemca 
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania uzupełniającego, pokrywającego całość 
szkody poniesionej przez Park na skutek utraty bądź uszkodzenia roweru w czasie 
dysponowania nim przez Najemcę. Wysokość opłaty w razie zniszczenia lub utraty roweru 
określona jest w Cenniku.  

3. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na osobie i w mieniu osób trzecich w 
związku z używaniem roweru w okresie najmu ponosi Najemca.  

 
§ 5 

Najemca składając podpis na Karcie najmu roweru turystycznego, jednocześnie oświadcza, że 
został poinformowany przez Wynajmującego: Poleski Park Narodowy, o tym, że: 

1) Administratorem danych osobowych Najemcy/ przedstawiciela ustawowego Najemcy 
(dalej: dane osobowe) jest: Wynajmujący – Poleski Park Narodowy z siedzibą w 
Urszulinie, 22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a, REGON 061360188 (dalej: Administrator). 



2) Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej u Administratora za ochronę danych 
osobowych to: adres e-mail: iod@poleskipn.pl, tel. tel. 82 5713071. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy oraz ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z Umowy. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy oraz 
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), 
wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie 
Umowy. 

5) Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi prawne, pocztowe. Przetwarzanie danych osobowych może 
zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym 
w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi  IT. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO 
(poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, po 
czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i 
czynów karalnych. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy 
okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na 
Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8) Najemca oraz przedstawiciel ustawowy Najemcy posiadają prawo żądania: I. dostępu do 
treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; II. ich sprostowania – w granicach 
art. 16 RODO, III. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, IV. ograniczenia 
przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, V. przenoszenia danych - w granicach art. 
20 RODO, VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych 
opartego na art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO - w granicach art. 21 RODO. 

9) Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 
żądań przesłane Wynajmującemu na adres e-mail: iod@poleskipn.pl. 

10)  Najemcy oraz przedstawicielowi Najemcy przysługuje również prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11) Dane Osobowe przedstawiciela ustawowego Najemcy- w postaci imienia i nazwiska - 
zostały pozyskane przez Administratora od Najemcy (źródło pochodzenia danych 
osobowych). 

 
 

§ 6 
1. Miejscem wydania i zwrotu roweru oraz uiszczania należnej opłaty jest siedziba Poleskiego 

Parku Narodowego. Potwierdzeniem zawarcia przez Poleski Park Narodowy i Najemcę 
umowy na warunkach określonych w niniejszych warunkach umowy jest złożenie przez 
Najemcę podpisu na Karcie najmu roweru turystycznego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mieć będą 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby PPN.  

 
Załącznik do warunków umowy najmu roweru turystycznego. 

CENNIK 
opłat obciążających Najemcę roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym 

 
1. Opłata za jedną dobę najmu jednego roweru wynosi: 

a) 20,00 zł – studenci, uczniowie, żołnierze w służbie czynnej, emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne, pracownicy parków narodowych – za okazaniem legitymacji; 

b) 40,00 zł – pozostałe osoby.  
2. Opłata za jedną godzinę najmu jednego roweru wynosi: 

a) 3,00 zł – studenci, uczniowie, żołnierze w służbie czynnej, emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne, pracownicy parków narodowych – za okazaniem legitymacji; 

mailto:iod@poleskipn.pl
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b) 6,00 zł – pozostałe osoby. 
3. Opłata za godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie zwrotu wynosi 

8,00 zł. 
4. Opłaty za najem roweru są należnościami brutto.  
5. Zryczałtowane koszty naprawy uszkodzonych lub utraconych części lub akcesoriów 

roweru, które po jego zwrocie roweru zostaną stwierdzone przez pracownika Poleskiego 
Parku Narodowego upoważnionego do udostępniania sprzętu, wynoszą (brutto): 
a) wymiana dętki: 24,00 zł brutto, 
b) wymiana łańcucha: 50,00 zł brutto, 
c) wymiana koła: 95,00 zł brutto, 
d) wymiana suportu: 55,00 zł brutto, 
e) wymiana dźwigni hamulców i przerzutki: 100,00 zł brutto, 
f) wymiana linki od hamulca lub przerzutki: 20,00 zł brutto, 
g) wymiana lampy przedniej: 35,00 zł brutto, 
h) wymiana lampy tylnej: 27,00 zł brutto, 
i) wymiana sakwy: 90,00 zł brutto, 
j) wymiana apteczki 1. pomocy: 15,00 zł brutto , 
k) wymiana pedałów: 25,00 zł/szt. brutto, 
l) wymiana siodełka: 65,00 zł brutto, 
m) wymiana napinacza łańcucha: 110,00 zł, 
n) wymiana stopki: 35,00 zł. 

6. Koszt utraconego lub zniszczonego roweru wynosi 1200,00 zł. 



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 06.04.2022 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego 
 

Warunki umowy najmu rowerów turystycznych – grupa 
 

§ 1 
Na podstawie umowy najmu - Poleski Park Narodowy [ul. Lubelska 3 A, 22- 234 Urszulin], 
zwany dalej Parkiem oddaje Najemcy, a Najemca bierze do używania rowery turystyczne 
........................................................................................ [nazwa], zwane dalej „rowerami”, na czas określony 
w Kartach najmu roweru turystycznego i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty, o której mowa w 
§ 3.   
 

§ 2 
1. Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy sprawne rowery, a Najemca zobowiązany 

jest używać rowerów zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem oraz dbać o jego 
należyty stan techniczny. 

2. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych ulepszeń w stosunku do oddanych mu w najem 
rowerów, nie wolno mu też dokonywać żadnych trwałych zmian w rowerach. Jeżeli 
Najemca ulepszył rower, nie rodzi to po jego stronie żadnych roszczeń w stosunku do 
Parku.  

3. Najemca ma prawo samodzielnie usuwać drobne usterki w rowerach (nałożenie łańcucha, 
napompowanie kół, dokręcenie śrub itp.). W razie poważniejszej usterki roweru, Najemca 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić rower do Parku.  

4. Najemca nie ma prawa rozporządzać rowerami lub jakimkolwiek ich częściami.  
5. Najemca zobowiązuje się zachować wszelkie konieczne środki ostrożności, aby uniknąć 

kradzieży rowerów.  
6. Najemca zobowiązany jest zwrócić rowery w stanie niepogorszonym, w należytej czystości, 

z uwzględnieniem zużycia rowerów będącego następstwem normalnego, prawidłowego 
używania. 

 
§ 3 

1. Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę wynikającą z deklarowanego w Karcie najmu 
roweru turystycznego czasu najmu– przed wydaniem mu rowerów.  

2. Wysokość opłaty dobę najmu roweru określona jest w Cenniku, stanowiącym załącznik do 
niniejszych warunków umowy najmu, zwanym dalej „Cennikiem”.  

3. Zwrot rowerów w terminie wcześniejszym niż deklarowany w Karcie najmu roweru 
turystycznego nie rodzi po stronie Najemcy roszczenia o obniżenie uiszczonej opłaty. W 
razie zwrotu rowerów po deklarowanym terminie zwrotu Najemca zobowiązany jest do 
uiszczenia dopłaty za każdą godzinę dysponowania rowerami po zadeklarowanym terminie 
zwrotu rowerów, w wysokości określonej w Cenniku.  

 
§ 4 

1. W razie utraty lub uszkodzenia części lub akcesoriów roweru, stwierdzonych przez 
pracownika Parku przy lub po zwrocie rowerów, Najemca zostanie obciążony 
zryczałtowanym kosztem naprawy utraconych lub uszkodzonych części lub akcesoriów 
albo kosztem utraconego lub zniszczonego roweru, w wysokości określonej w Cenniku.  

2. W razie gdyby zryczałtowane koszty naprawy nie pokrywały szkody Parku, Najemca 
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania uzupełniającego, pokrywającego całość 
szkody poniesionej przez Park na skutek utraty bądź uszkodzenia roweru w czasie 
dysponowania nim przez Najemcę. Koszt zniszczonego lub utraconego roweru określony 
jest w Cenniku.  

3. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na osobie i w mieniu osób trzecich w 
związku z używaniem rowerów w okresie najmu ponosi Najemca.  

 
§ 5 

Osoba/y fizyczne reprezentująca/e Najemcę, składając podpisy na Karcie najmu roweru 
turystycznego, oświadcza/ją jednocześnie, że został/li poinformowany/i przez Wynajmującego: 
Poleski Park Narodowy, o tym, że: 



1) Administratorem danych osobowych osób/y reprezentującej/ych Najemcę (dalej: dane 
osobowe) jest: Wynajmujący – Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie, 22-234 
Urszulin, ul. Lubelska 3a, REGON 061360188 (dalej: Administrator). 

2) Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej u Administratora za ochronę danych 
osobowych to: adres e-mail: iod@poleskipn.pl, tel. tel. 82 5713071. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy oraz ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z Umowy. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy oraz 
ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), 
wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie 
Umowy. 

5) Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi prawne, pocztowe. Przetwarzanie danych osobowych może 
zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym 
w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi  IT. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO 
(poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, po 
czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i 
czynów karalnych. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy 
okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na 
Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8) Osoba/y fizyczna/e reprezentujące Najemcę posiada/ją prawo żądania: I. dostępu do 
treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; II. ich sprostowania – w granicach 
art. 16 RODO, III. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, IV. ograniczenia 
przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, V. przenoszenia danych - w granicach art. 
20 RODO, VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych 
opartego na art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO - w granicach art. 21 RODO. 

9) Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 
żądań przesłane Wynajmującemu na adres e-mail: iod@poleskipn.pl. 

10)  Osobie/om reprezentującej/ym Najemcę przysługuje również prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11) Dane Osobowe osób/y reprezentujących/ej Najemcę- w postaci imienia i nazwiska - 
zostały pozyskane przez Administratora od Najemcy (źródło pochodzenia danych 
osobowych). 

 
 

§6 
1. Miejscem wydania i zwrotu roweru oraz uiszczenia należnej opłaty jest siedziba Poleskiego 

Parku Narodowego.  
2. Potwierdzeniem zawarcia przez Park i Najemcę umowy na warunkach określonych w 

niniejszych warunkach umowy jest złożenie przez Najemcę podpisów na Karcie najmu 
roweru turystycznego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mieć będą 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają 
rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Poleskiego Parku Narodowego.  

 
Załącznik do warunków umowy najmu roweru turystycznego. 

CENNIK 
opłat obciążających Najemcę roweru turystycznego w Poleskim Parku Narodowym 

 
1. Opłata za jedną dobę najmu jednego roweru wynosi: 

a) 20,00 zł – studenci, uczniowie, żołnierze w służbie czynnej, emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne, pracownicy parków narodowych – za okazaniem legitymacji; 

mailto:iod@poleskipn.pl
mailto:iod@poleskipn.pl


b) 40,00 zł – pozostałe osoby.  
2. Opłata za jedną godzinę najmu jednego roweru wynosi: 

a) 3,00 zł – studenci, uczniowie, żołnierze w służbie czynnej, emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne, pracownicy parków narodowych – za okazaniem legitymacji;  

b) 6,00 zł – pozostałe osoby. 
3. Opłata za godzinę dysponowania rowerem po zadeklarowanym terminie zwrotu – wynosi 

8,00 zł. 
4. Opłaty za najem roweru są należnościami brutto.  
5. Zryczałtowane koszty naprawy uszkodzonych lub utraconych części lub akcesoriów 

roweru, które po jego zwrocie roweru zostaną stwierdzone przez pracownika Parku 
upoważnionego do udostępniania sprzętu, wynoszą (brutto): 
a) wymiana dętki: 24,00 zł brutto, 
b) wymiana łańcucha: 50,00 zł brutto, 
c) wymiana koła: 95,00 zł brutto, 
d) wymiana suportu: 55,00 zł brutto, 
e) wymiana dźwigni hamulców i przerzutki: 100,00 zł brutto, 
f) wymiana linki od hamulca lub przerzutki: 20,00 zł brutto, 
g) wymiana lampy przedniej: 35,00 zł brutto, 
h) wymiana lampy tylnej: 27,00 zł brutto, 
i) wymiana sakwy: 90,00 zł brutto, 
j) wymiana apteczki 1. pomocy: 15,00 zł brutto , 
k) wymiana pedałów: 25,00 zł/szt. brutto, 
l) wymiana siodełka: 65,00 zł brutto, 
m) wymiana napinacza łańcucha: 110,00 zł, 
n) wymiana stopki: 35,00 zł. 

6. Koszt utraconego lub zniszczonego roweru wynosi 1200,00 zł.  



 
  KARTA NAJMU ROWERU TURYSTYCZNEGO 

Uwaga: Podpis złożony przez Najemcę na karcie najmu podczas wydawania roweru oznacza zapoznanie się i przyjęcie przez Najemcę drugostronnie określonych 
warunków umowy najmu roweru turystycznego, a także zapoznanie się przez Najemcę/przedstawiciela ustawowego Najemcy/osobę reprezentującą Najemcę z 
zamieszczoną w § 5 warunków umowy najmu roweru turystycznego klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Poleski Park 
Narodowy w Urszulinie w związku z najmem roweru turystycznego. 
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PIECZĘĆ PARKU 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 06.04.2022 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego 
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