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                  UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zawarta dnia...………...……………………………………….w Częstochowie pomiędzy Szkołą Podstawową
Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO" w Częstochowie, zwaną dalej „Użyczającym", a Panem/ią.
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zwanym/ną dalej „Biorącym do używania".
§1

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem podręczników.

2. Przedmiotem użyczenia są podręczniki do klasy..............................….szkoły podstawowej zgodnie ze szkolnym

wykazem podręczników umieszczonym na stronie internetowej szkoły.
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§2

1. Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania,

a Biorący przyjmuje do używania przedmiot użyczenia określony w§ 1, zwanym dalej podręcznikami, na

czas oznaczony od……………………………………………………....r. do dnia…………..………………...…………………...r.

2. Wydanie przedmiotu użyczenia następuje od …………..……...……………………………..r.

3. W przypadku zmiany szkoły umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręczników.

§3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał podręczniki, zapoznał się z ich stanem i 

stwierdza, że są one przydatne do użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

§4
a) Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego 

przeznaczeniem i utrzyma go w należnym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie

przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu 

użyczenia.

b) Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręczników do korzystania innym osobom.

§5
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nieoddania w terminie podręczników Biorący do 

używania zobowiązuje siędo zwrotu:

a. Kosztu zakupu podręcznika lub

b. Odkupienia i przekazania do sekretariatu nowego podręcznika.

§6

O wysokości kosztów, o których mowa w§ 5 Użyczający zawiadomi Biorącego do używania wzywając 

do zapłaty stosownej kary.

§7

Biorący do używania przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku braku zwrotu wypożyczonych 

podręczników lub braku zapłaty za niezwrócone lub zniszczone podręczniki Użyczający sprawę 

skieruje na drogę postępowania sądowego.

§8
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ODOBOWYCH

Informujemy,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  RODO  I  Rozporządzenie  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady (UE)  General  Data  Protection Regulation -  GDPR 2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,
administratorem  państwa  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dziecka  jest  Szkoła
Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO" w Częstochowie, ul.Okólna 31/39, 42-218
Częstochowa

Dane  osobowe  państwa  oraz  dziecka  są  gromadzone  i  przetwarzane  wyłącznie  w  celu
realizacji  zadania  związanego  z  wypożeniem  ucznia  w  darmowe  podręczniki  do  Szkoły
Podstawowej Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO" w Częstochowie Okólna 31/39, 42-218
Częstochowa.

Informujemy,  że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych
oraz  ichsprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy
czym  niezbędne,  w  celach  związanych  z  procesem  wyposażenia  ucznia  w  darmowy
podręcznik. Odmowa podania danych jest równoznaczne z brakiem możliwości wyposażenia
ucznia w darmowy podręcznik.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.
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