
 

Załącznik 2. Regulamin wypożyczalni 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

1. Wypożyczalnia Elektrostymulatorów, zwana dalej „Wypożyczalnią” lub „Wynajmującym” 

funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej eFIZJO.pl Kowalczyk sp.j adres: ul. Pory 78, 02-

757 Warszawa, NIP 5213896810, REGON 38605779400000, KRS 0000841185  

2. Działalność Wypożyczalni polega na odpłatnym udostępnianiu osobom fizycznym 

elektrostymulatorów. 

Rozdział II Definicje 

1. Klient –podmiot (konsument bądź przedsiębiorca) zawierający umowę najmu Przedmiotu najmu. 

2. Przedmiot najmu – urządzenie do elektrostymulacji mięśni, dostępne w Wypożyczalni, określone 

w Umowie. 

3. Regulamin – niniejszy dokument. 

4. Umowa – umowa najmu zawarta między Wypożyczalnią a Klientem. 

5. Okres rozliczeniowy – okres jednego tygodnia. 

Rozdział III Zasady wypożyczenia sprzętu 

1. Cennik i specyfikacja Przedmiotu najmu są dostępne w informatorach/ulotkach, poprzez 

bezpośredni kontakt z przedstawicielami Wypożyczalni oraz na stronie www.efizjo.pl. 

2. Wypożyczenie sprzętu odbywa się odpłatnie, na podstawie Umowy zawartej 

pomiędzy Wypożyczalnią a Klientem. 

3. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia sprzętu, w szczególności w przypadku, gdy: 

a. Klient korzystał wcześniej z Wypożyczalni i zwrócił Przedmiot najmu uszkodzony, 

zniszczony lub nie zwrócił Przedmiotu Najmu; 

b. Klient nie zwrócił Przedmiotu najmu w wyznaczonym terminie i nie poinformował 

o przedłużeniu umowy w terminie określonym w umowie; 

c. Klient nie uregulował należności lub uregulował ją z opóźnieniem; 

4. Wydanie Przedmiotu najmu następuje niezwłocznie po podpisaniu Umowy. 

5. Przedmiot najmu może być dostarczony do miejsca wskazanego przez Klienta w Umowie, 

na terenie Polski. Koszty dostawy pokrywa Klient w wysokości wskazanej w Umowie. 

6. W przypadku zamiaru przedłużenia okresu najmu, Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Wypożyczalni o przedłużeniu okresu wypożyczenia najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu 

najmu.  

7.  

Rozdział III Zasady odpowiedzialności Klienta za wypożyczony sprzęt 

1. Po zakończeniu najmu Klient obowiązany jest zwrócić Przedmiot najmu do Wypożyczalni w stanie 

niepogorszonym. 

2. Klient zobowiązany jest korzystać z Przedmiotu najmu zgodnie z instrukcją obsługi, wskazówkami 

Wypożyczalni, właściwościami sprzętu oraz jego przeznaczeniem. 

3. Klient odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach 

ogólnych. 

http://www.efizjo.pl/


4. W razie zagubienia Przedmiotu najmu, uszkodzenia lub zniszczenia go w okresie najmu Klient 

zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy lub naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz 

Wypożyczalni kwoty odpowiadającej wartości sprzętu. 

5. Zapłata winna nastąpić w ciągu 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty. 

6. Wypożyczalni przysługuje prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Klienta.  

 

 

Rozdział IV Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest eFIZJO.pl Kowalczyk sp.j adres: ul. Pory 78, 02-

757 Warszawa, NIP 5213896810, REGON 38605779400000, KRS 0000841185. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych znajdują się w klauzuli informacyjnej załączonej 

do niniejszego regulaminu oraz dostępnej na stronie www.efizjo.pl. 

Rozdział V Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz innych odpowiednich ustaw. 

2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób 

zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności dotyczącymi praw konsumentów. 

3. W przypadku zmiany Regulaminu Wypożyczalnia zawiadomi Klienta na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty e-mail o fakcie i zakresie zmian. W terminie 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia Klient może wypowiedzieć Umowę.  

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Wypożyczalnia umieszcza zmieniony Regulamin na stronie 

www.efizjo.pl wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 
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Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest eFIZJO.pl Kowalczyk sp.j adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, 

NIP 5213896810, REGON 38605779400000, KRS 0000841185  („Administrator”). 

2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym 

adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail kontakt@efizjo.pl lub telefonicznie pod numerem 

577 507 257 

3. Dane osobowe są przetwarzane: 

a. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub 

celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b. 

Rozporządzenia RODO], 

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia RODO] w 

celu: 

i. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych; 

ii. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, 

iii. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i 

Cennika, 

iv.  rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Konsekwencją nie podania danych 

osobowych może być uniemożliwienie Administratorowi wykonania umowy najmu. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom 

a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b. kontrahentom Administratora, biurom informacji gospodarczej oraz innym podmiotom, które 

na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez ZGN 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZGN; 

c. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które 

wystąpią do ZGN z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną. 

6. Dane osobowe będą przechowywane: 

a. przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania; 

b. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. na podstawie art. 15 RODO: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b. na podstawie art. 16 RODO: prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) 

danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. na podstawie art. 17 RODO: prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia 

zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; 

d. na podstawie art. 18 RODO: prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

e. na podstawie art. 20 RODO: prawo do przenoszenia danych osobowych; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza postanowienia RODO. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 

profilowania. 


