
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW 
PARK MIEJSKI W BIELAWIE 

 

1. Łyżwy wypożycza się na podstawie pisemnego oświadczenia potwierdzonym 

ważnym dokumentem ze zdjęciem, lub kaucją 100,00 zł, przy zachowaniu 

warunków określonych w niniejszym regulaminie.  

2. Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 

L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Bielawie z siedzibą w Bielawie, ul. Gen. Grota Roweckiego 8, 

email: osir@osir.bielawa.pl. 

− Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iod@osir.bielawa.pl. 

− Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań 

statutowych. 

− Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi 

wypożyczenia, a w razie niezwrócenia bądź zniszczenia wypożyczonego 

sprzętu przez okres niezbędny do realizacji roszczeń z tym związanych.  

− Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

− Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ 

korzystała z oferty wypożyczalni. 

3. Przy wypożyczeniu należy uiścić kwotę zgodną z aktualnym cennikiem. 

4. Łyżwy wypożycza się tylko na okres jednej sesji / zajęć. 

5. W wypadku nieoddania łyżew po zakończeniu sesji / zajęć pobierana będzie 

opłata za każdą rozpoczętą godzinę według cennika obowiązującego przy 

standardowym wypożyczeniu łyżew.  

6. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew będzie pobierana opłata dodatkowa w 

wysokości aktualnej rynkowej ceny nowych łyżew. 

7. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w 

butach plastikowych. 

8. Należy oddać łyżwy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu sesji \ 

zajęć. 

9. Przy wypożyczeniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka. 

10. Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością. 

11. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu 

(np. betonie). 

12. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z 

powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad. 

13. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do pracowników lub 

administratora lodowiska. 
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