
 

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE 

17-200 Hajnówka, ul. Zina 1, tel. (85) 682 27 18, fax 682 42 20 

e-mail:krainazubra@powiat.hajnowka.pl 

 

Regulamin wypożyczenia kijków Nordic Walking  
1. Regulamin obejmuje zasady udostępnienia, użytkowania i zwrotu kijków do Nordic Walking.  

2. Wypożyczenia sprzętu można dokonać Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra. 

3. Regulamin określa zasady wypożyczenia oraz odpowiedzialność osoby korzystającej z udostępnionych  

przez Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra, kijów do Nordic Walking za ich zniszczenie lub utratę.  

4. Ilekroć w regulaminie mówi się o:  

a) Sprzęt - rozumie się przez to dwa kijki do Nordic Walking,  

b) Wypożyczalnia - rozumie się przez to Centrum Turystyki Kraina Żubra, Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża, 

c) Wypożyczający - osoba otrzymująca do prywatnego, ograniczonego czasowo wykorzystania, kije do 

Nordic Walking  

d) Udostępniający - pracownik Starostwa Powiatowego w Hajnówce, pracujący w Centrum Turystyki i 

Promocji Kraina Żubra, przekazujący kije do Nordic Walking osobie je wypożyczającej  

e) Wypożyczenie - bezpłatne udostępnienie przez udostępniającego, sprzętu osobie wypożyczającej.  

5. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu przez 

wypożyczającego, potwierdzona podpisem oświadczenia o zapoznaniu się w warunkami regulaminu. 

Oświadczenie pozostaje w Centrum Turystyki i Promocji do chwili zwrotu nieuszkodzonego sprzętu.  

6. Akceptacja regulaminu przez wypożyczającego jest równoznaczna z jego zobowiązaniem do 

przestrzegania jego postanowień:  

a) Używania sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz na zasadach zawartych w regulaminie.   

b) Zwrócenie sprzętu do Centrum Turystyki i Promocji, w zadeklarowanym czasie/terminie lub 

telefonicznym (85 682 30 46) poinformowaniu o możliwym opóźnieniu zwrotu.  

c) W przypadku niezwrócenia sprzętu i niepoinformowania o opóźnieniu jego zwrotu, wypożyczający 

poinformuje Policję o zaistniałej sytuacji samowolnego zatrzymania sprzętu.  

d) Potwierdzeniem zwrotu kijków do Nordic Walking, w stanie niepogorszonym,  jest zwrot Oświadczenia 

o zapoznaniu się z warunkami wypożyczenia.  

7. Chwila podpisania druku oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oznacza oświadczenie 

wypożyczającego o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego postanowień i wypożyczeniu sprzętu, 

sprawnego technicznie, gotowego do użytkowania.  

8. Podpisanie i przyjęcie regulaminu oznacza zawarcie umowy wypożyczenia sprzętu sportowego, 

pozostającego w dyspozycji Centrum Turystyki i Promocji "Kraina Żubra", na okres wskazany w 

oświadczeniu.  

9. Za wypożyczenie sprzęt nie są pobierane opłaty.  

10. Centrum Turystyki i Promocji "Kraina Żubra" jest otwarte:  

a) W okresie od 01.10.  do 25.04.  poniedziałek - piątek 7:30 ÷ 15:30,  

b) W okresie od 26.04. do 30.09., poniedziałek - piątek 7:30 ÷ 15:30, sobota 9:00 ÷ 17:00,  

niedziela 9:00 ÷ 15:00 

11. Wypożyczenie sprzętu możliwe jest po spełnieniu warunków:  

a) Wypożyczający musi mieć ukończone 16 lat,  

b) Wypożyczający przedstawi aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem; dane z dokumentu zostaną 

spisane do oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,  

c) Wypożyczający podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i godzinami pracy Centrum 

Turystyki i Promocji "Kraina Żubra" 

         Starosta Hajnowski 

            Andrzej Skiepko 

 



 

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami regulaminu 

 

Ja ……………………………………………….. niżej podpisany/-a, legitymujący się dowodem osobistym 

nr……………………………………………………………… zamieszkały/-a  w …………………………………………………………… 

Oświadczam, śe zapoznałem/-am się z warunkami Regulaminu wypożyczenia kijków Nordic Walking, 

w szczególności z zasadami ich zwrotu w godzinach pracy Centrum Turystyki i Promocji "Kraina 

Żubra", miejscem jego wypożyczenia i ich zwrotu, w zadeklarowanym terminie, tj. 

……………………………………. Jestem świadomy/-a, że w przypadku niezwrócenia kijków Nordic Walking, 

w/w dane zostanę przekazane Policji. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia 

i ich efekty wynikłe z niewłaściwego użytkowania kijków.  

 

 

………………………………………….                                                                                       ……..……………………………. 
               /podpis pracownika/                                                                                                                                               /podpis wypożyczającego/   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klauzula informacyjna – wypożyczenie kijków NordicWalking 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę 

Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 20, email: 

starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty Hajnowskiego jest Starostwo 

Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod 

adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji mowy, w tym przypadku wypożyczenia 

sprzętu do NordicWalking. W tej sytuacji podstawą prawną legalizującą przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Po zrealizowaniu umowy, 

Pani/Panadane osobowe będą przetwarzane w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń 

związanych z zawartą umową. W tej sytuacji podstawą prawną legalizującą przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora jest art. 6, ust. 1, lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili zwrotu nieuszkodzonego 

sprzętu. 

5. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym do otrzymania 

tych danych na podstawie przepisów prawa np.: policja, sąd. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

przeniesienia do innego Administratora danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak konieczne w 

celu skorzystania z usługi wypożyczenia sprzętu do Nordic Walking. Nieudostępnienie wymaganych 

danych osobowych spowoduje brak możliwości skorzystania z usługi. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania decyzji 

w tym profilowaniu. 

10. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

Zgoda na przetwarzanie danych:  

Ja, ………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych.  

 

…………………………    …………………………………………………………….. 
          (data)          (podpis) 
 

 
 
 

 

mailto:iod@powiat.hajnowka.pl

