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REGULAMIN WYPOŻYCZENIA TRANSPONDERA
§ 1 Rodzaj i zakres
Na podstawie Regulaminu Organizator wynajmuje transponder wraz z mocowaniem do wykorzystania w
Zawodach.
Urządzenie zostaje przekazane Wypożyczającemu wraz z pakietem startowym na Zawody.
Zwrot Urządzenia następuje na mecie Zawodów lub w innym wskazanym przez Organizatora miejscu. Jeżeli
zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji również jest
zobowiązany do zwrotu wypożyczonego Urządzenia oraz Mocowania. Niezastosowanie się do powyższej
zasady będzie skutkować naliczeniem odszkodowania określonego w § 3 niniejszego Regulaminu..
§ 2 Odpowiedzialność Stron
Wypożyczający oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za wynajęte Urządzenie od
momentu odbioru Urządzenia do momentu jego zwrotu oraz, ż e posiada środki na pokrycie ewentualnych
zobowiązań wynikających z § 3 niniejszego Regulaminu.
Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania zasad i procedur użytkowania wypożyczonego przez
Organizatora sprzętu zgodnie z materiałami instruktażowymi oraz jego zaleceniami.
§ 3 Odszkodowania, reklamacje i zwroty
Wypożyczający może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem
wypożyczenia w Biurze Zawodów.
Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane
Wypożyczającego. O wyniku reklam acji Organizator powiadomi Wypożyczającego pocztą elektroniczną na
wskazany przez Wypożyczającego adres e-mail w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia Urządzenia, Wypożyczający zobowiązany jest wypłacić
Organizatorowi z tego ty tułu odszkodowanie w wysokości 400 zł za każde wypożyczone Urządzenie.
§ 4 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe Wypożycza jącego zbierane są w związku z chęcią wynajmu urządzeń- transponderów na
określone Zawody i będą w tym kontekście wykorzystywane. Zebrane dane mogą być udostępniane
wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Wypożyczającemu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych
osobowych. Podanie przez Wypożyczającego danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia
umowy.
Ja niżej podpisany oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałem się z
Regulaminem wypożyczenia i godzę się na wszelkie jego postanowienia.
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