
 

 

UMOWA NAJMU 

1 Miejsce 
Data zawarcia 

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

2 Wynajmujący Tomasz Barbachowski w Warszawie przy ul. Awionetki R.W.D. 3 lok. 71, 03-982 Warszawa, NIP: 
1132485242, REGON: 368190194, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
z której wydruk dostępny jest w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego ds. 
gospodarki, działający samodzielnie, telefon kontaktowy: 506-624-442, e-mail kontaktowy: 
biuro@fitnesswdomu.pl, strona www: http://www.fitnesswdomu.pl/, numer rachunku bankowego: 84 1140 
2004 0000 3102 7708 8129 

3 Najemca Imię i nazwisko:  .…………………………….................................................. 
PESEL: ……………………………………………………………………………………..……................................. 
Adres zamieszkania: ........................................…………………..………. 
Telefon kontaktowy: ….........……………………………….………………………. 
E-mail kontaktowy: ….............................................…………………………………. 

4 Przedmiot 
Najmu 

Nazwa sprzętu Ilość Data wynajmu Data zwrotu Czynsz za miesiąc brutto/1szt. 
1M 2M KOL. 

       
 

5 Podstawowe 
obowiązki 
Stron 
 
Oświadczenia 
 
 
 
 

Przez zawarcie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy a ten bierze w najem Przedmiot najmu, o którym 
mowa w pkt 4 umowy na warunkach określonych w  niniejszej umowie. 
Wynajmujący oświadcza, że: 
a) zobowiązuje się oddać Najemcy do używania przedmiot Umowy opisany w pkt 4, 
b) jest właścicielem przedmiotu Umowy opisanego w pkt 4., 
c) przedmiot Umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich; 
d) przedmiot Umowy nie posiada licencji komercyjnej, 
e) nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku używania przedmiotu 

Umowy, 
f) złożeniem podpisu pod niniejszą Umową kwituje przyjęcie czynszu za pierwszy okres rozliczeniowy. 
Najemca oświadcza, że:  
a) zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz, o którym mowa w pkt 9, 
b) złożeniem podpisu pod niniejszą Umową potwierdza, iż otrzymał przy podpisaniu umowy Przedmiot najmu, przy 

czym sprzęt ten jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, 
c) został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania przedmiotu Umowy, 
d) zobowiązuje się nie oddać przedmiotu Umowy osobie trzeciej w podnajem ani do bezpłatnego używania, 
e) przedmiotu Umowy używać będzie na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku wystąpienia uszczerbku na 

zdrowiu wskutek korzystania z rzeczy w sposób niezgodny z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, nie 
będzie dochodził względem Wynajmującego żadnych roszczeń. Zobowiązuje się do uregulowania wszelkich 
opłat na rzecz Wynajmującego związanych z przedmiotem najmu opisanym w poczynając od dnia otrzymania 
przedmiotu najmu do dnia jego wydania Wynajmującemu. 

6 Czas trwania 
Umowy 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas ……………………………………………. (oznaczony/nieoznaczony) 
począwszy od dnia jej podpisania.  
Umowa zawarta na czas oznaczony ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta. 
W takim wypadku Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wynajmującego o pozostawaniu 
w gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Wynajmującemu w terminie trzech dni od upływu okresu 
obowiązywania Umowy. W przeciwnym razie Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy, zaś 
Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu za przedłużony okres rozliczeniowy, a także za kolejne okresy 
rozliczeniowe do czasu uczynienia zadość obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym. 
Umowa zawarta na czas nieoznaczony ulega rozwiązaniu z upływem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu winno być złożone nie później niż na pięć dni przed upływem okresu 
rozliczeniowego. 

7 Okres 
rozliczeniowy 

Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu podpisania niniejszej Umowy, zaś kończy w dniu przypadającym w 
kolejnym miesiącu, który datą odpowiada dniu podpisania Umowy. Koszt transportu obciąża Najemcę. Złożeniem 
podpisu pod niniejszą Umową kwituje rozliczenie kosztu transportu. 

8 Wydanie  Przedmiot Umowy zostaje wydany w dniu jej podpisania przez Najemcę. 
9  Czynsz 

 
Strony ustalają czynsz najmu na kwotę …........... za jeden okres rozliczeniowy. Czynsz najmu przypadający za 
pierwszy okres rozliczeniowy jest płatny w formie gotówkowej dniu zawarcia Umowy i jest bezzwrotny bez względu 
na wcześniejszy termin odbioru sprzętu. Czynsz najmu przypadający za kolejny okres rozliczeniowy oraz 
następujące po nim okresy rozliczeniowe jest płatny z góry, tj. przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu 
rozliczeniowego, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w pkt 2 Umowy. Za datę płatności 
uważa się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Wynajmującego. Wartość czynszu i jego zmianę w czasie 
określa pkt.4 jeżeli został on wypełniony. 

1
0 

Odsetki 
umowne za 
opóźnienie w 
zapłacie 

W przypadku opóźnienia w płatności czynszu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za 
opóźnienie w zapłacie, z tym iż jeśli opóźnienie przekroczy 30 dni, Strony przyjmują w obowiązujących ich 
rozliczeniach odsetki umowne za opóźnienie w zapłacie w wysokości 14% w skali roku; odsetki te naliczane będą 
od pierwszego dnia opóźnienia w płatności. Wynajmujący zobowiązuje się przypomnieć Najemcy o konieczności 
zapłaty czynszu trzykrotnie (po 10, 20 i 27 dniach opóźnienia), przesyłając stosowne powiadomienie drogą mailową 



 

 

lub sms-em na dane podane w pkt.3.  
1
1 

Postanowienia 
końcowe 

a) Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
b) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 
c) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, w 

szczególności zaś ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze 
zm.). 

 
___________________________________       ____________________________________ 
Wynajmujący          Najemca 



 

 

Klauzule informacyjne RODO 
 
 

1. [RODO] Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 z późn. zm.)  

2. [Administrator] Administratorem danych osobowych Najemcy, będącego osobą fizyczną albo osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą jest Wynajmujący, tj. Grzegorz Fijałkowski prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą „Grzegorz Fijałkowski” 
w Warszawie przy ul. Dereniowej nr 1 lok. 6, 02-776 Warszawa, NIP: 1132410988, REGON: 369598750, tel: 
_________, e-mail : _______. 

3.  [Cel i Podstawa] Dane osobowe Najemcy będącego osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą przetwarzane są w celach – dla: a/ zawarcia/wykonania umowy – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b) RODO, b/ marketingu bezpośredniego produktów lub usług oraz w celu umożliwienia kontaktu – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), c/ ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie 
uzasadniony interes Administratora) oraz d/ spełnienia ciążących na Administratorze prawnych obowiązków – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. [Zakres danych] Administrator przetwarza następujące dane osobowe Najemcy będącego osobą fizyczną albo 
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia 
działalności, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, NIP.  

5. [Odbiorcy] Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: sądy, 
prokuratury, urzędy, strony postępowania, banki, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi 
outsourcingu: informatycznego (w tym poczty elektronicznej), księgowego, prawnego lub podatkowego, 
podmiotom doręczającym przesyłki, podmiotom działającym na zlecenie Wynajmującego w zakresie 
przywiezienia Najemcy sprzętu i odebrania sprzętu od Najemcy. 

6. [Okres przetwarzania] Dane osobowe przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy. 
Dane osobowe związane z wystawieniem faktury przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa 
związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej. 

7. [Prawa] Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych. 

8. [Skarga] Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

9. [Dobrowolność podania] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i 
wykonania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonana. 
Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury dla Konsumenta jest wymogiem ustawowym, 
niezbędnym do wystawienia tego dowodu sprzedaży. 

10. [Żródło] Dane osobowe zbierane są od Najemcy. 
11. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania. 
12.  [Żądania] Żądania wykonania praw, o których mowa w ust. 7. powyżej oraz wydania kopii danych należy 

przesyłać na na adres e-mail: _______________. 

13. Administrator opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO. 


