
Załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu Samochodowego  

  

REGULAMIN I OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU  

  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) ma zastosowanie do umów najmu 

samochodów (zwanych dalej Umowami) zawieranych przez Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja 

Spółka Jawna z siedzibą w 62-200 Gniezno przy ul. Gdańskiej 118, (zwaną dalej 

Wynajmującym), w ramach prowadzonej przez w/w firmę działalności gospodarczej.  

2. Jeżeli dana Umowa zawiera postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowień 

Regulaminu wówczas regulacje wynikające z Umowy mają pierwszeństwo przed regulacjami 

wynikającymi z Regulaminu, z zastrzeżeniem, że postanowienia dodatkowe lub odmienne od 

postanowień Regulaminu pod rygorem nieważności sporządzone muszą być w formie pisemnej. 3. 

Osoba fizyczna może zostać Najemca samochodu jeżeli spełnia następujące warunki: a) ukończyła 

24 rok życia  

b) przedkłada ważny dowód osobisty lub paszport (obcokrajowiec),  

c) przedkłada ważne (honorowane na terytorium RP) prawo jazdy (minimum kategorii B).  

4. Osoba prawna może zostać Najemca samochodu jeżeli co najmniej jedna z osób fizycznych 

reprezentujących, zgodnie z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej, osobę prawną, spełnia 

warunki określone w pkt.3 oraz przedłożony zostanie, wystawiony nie dalej jak 30 dni przed dniem 

zawarcia Umowy, wyciąg aktualny z KRS potwierdzający możliwość skutecznego zaciągania przez 

osoby reprezentujące daną osobę prawną zobowiązań w imieniu danej osoby prawnej.  

5. Najemca zobowiązany jest do wskazania w Umowie osoby (osób) która, spełniając wymóg 

ukończenia 24 roku życia oraz posiadania ważnego (honorowanego na terytorium RP) prawa jazdy 

(minimum kategorii B), prowadzić będzie wynajęty samochód. Wskazanie powyższe równoznaczne 

jest z oświadczeniem Najemcy, że wskazana osoba upoważniona jest przez Najemcę do 

prowadzenia wynajętego samochodu.  

6. Wskazanie, o którym mowa w pkt.5, osoby (osób) obejmować musi co najmniej: imię i nazwisko, 

numer pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu (obcokrajowiec), numer prawa jazdy. 

Wynajmujący ma prawo domagać się przedłożenia oryginałów w/w dokumentów.  

7. Najemca może umożliwić prowadzenie wynajętego samochodu osobie nie wskazanej w Umowie 

dopiero po przedłożeniu w Wypożyczalni danych dotyczących danej osoby, zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt.5 i 6 Regulaminu, oraz wyrażeniu przez Wynajmującego pisemnej zgody na 

prowadzenie wynajętego samochodu przez tą osobę.  

8. Wynajęty samochód nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego:  

a) podnajęty lub w inny sposób udostępniony osobie trzeciej do używania,  

b) kierowany przez osobę nie wskazaną przez Najemcę zgodnie z pkt.5, 6 i 7 Regulaminu  

c) uczestniczyć w jazdach i treningach do jazd wyścigowych i konkursowych  

d) używany jako rekwizyt  

e) przeznaczany jako pojazd do nauki jazdy  

f) wwożony lub używany na terytorium krajów pozaeuropejskich oraz Rosji, Ukrainy, Białorusi, 

Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Serbii.  

9. Wynajmujący zabrania dokonywania wynajętym i w wynajętym samochodzie następujących 

czynności:  

a) holowania lub popychania innych pojazdów i przyczep,  



b) przekraczania dopuszczalnej ładowności lub przewożenia większej liczby pasażerów niż 

przewidziana w dowodzie rejestracyjnym,  

c) przewożenia substancji żrących i trujących oraz mogących powodować korozję, zabrudzenie lub 

uszkodzenie jakiegokolwiek elementu samochodu,  

d) przewożenia przedmiotów mogących uszkodzić lub zabrudzić jakikolwiek element samochodu, w 

tym w szczególności przedmiotów o ostrych krawędziach,  

e) wykonywania przeróbek i zmian sprzecznych z określonymi przez producenta właściwościami 

samochodu,  

f) palenia tytoniu w samochodzie,  

g) wwożenia na lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi.  

10. W czasie użytkowania wynajętego samochodu przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest do 

zapewnienia:  

a) posiadania przy sobie przez osobę prowadzącą wynajęty samochód ważnych dokumentów 

wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego [ważne i honorowane na terytorium Polski prawo 

jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie 

lekarskie  

(jeśli jest wymagane)],  

b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą przy jego opuszczaniu (każdorazowe zamykanie 

samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antywłamaniowych, alarmowych i 

zabezpieczających przed kradzieżą; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz 

kluczyków),  

c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i 

uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, 

sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i 

drogowych),  

d) stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie 

rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,  

e) utrzymywania samochodu wewnątrz i z zewnątrz w należytej czystości.  

11. Jednostką rozliczeniową dla potrzeb Umowy jest okres 24 godzin (zwany dalej Dobą Najmu), 

stanowiący minimalny okres na jaki może być zawarta Umowa.  

12. Doba Najmu rozpoczyna się o godzinie wydania pojazdu w danym dniu kalendarzowym i trwa 

do upływu takiej samej godziny następnego dnia kalendarzowego. Zwrot pojazdu po upływie Doby 

Najmu powoduje powstanie po stronie Najemcy obowiązku zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu 

za całą rozpoczętą Dobę Najmu.  

13. Najemca zobowiązany jest uiścić czynsz najmu z góry za cały okres na jaki zawarto Umowę 

oraz złożyć kaucję w wysokości …….................zł, stanowiącą zabezpieczenie na pokrycie 

ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy.  

14. Najemcy zwracającemu wynajęty samochód do Wypożyczalni, niezależnie od okresu jaki 

pozostał do końca Umowy, nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części z uiszczonego 

czynszu najmu, jak również roszczenie o pomniejszenie należnego Wynajmującemu czynszu najmu.  

15. Wynajmujący nie wprowadza limitu kilometrów jakie wynajęty samochód może przejechać w  

ramach Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków Najemcy wynikających z zapisów zawartych w pkt.26 

Regulaminu. Wynajmujący wprowadza dobowy limit kilometrów określony w ofercie na stronie 

internetowej. 

16. W terminie wskazanym w Umowie Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód do 

Wypożyczalni.  

17. Przedłużenie określonego w Umowie okresu użytkowania wynajętego samochodu wymaga 

pisemnej zgody Wynajmującego. Najemca winien zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia okresu 

obowiązywania Umowy nie później niż 12 godzin przed upływem określonego w Umowie terminu 

zwrotu samochodu.  



18. Do zmiany Umowy polegającej na przedłużeniu jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż 24 

godziny wystarczające jest złożenie przez Najemcę i Wynajmującego stosownych oświadczeń drogą 

mailową. Zmiana Umowy polegająca na przedłużeniu jej obowiązywania na okres dłuższy niż 24 

godziny wymaga zawarcia stosownego aneksu w formy pisemnej.  

19. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

obowiązywania Umowy. W takim przypadku, niezależnie od oświadczeń składanych przez Najemcę, 

niezwrócenie wynajętego samochodu w terminie określonym w Umowie skutkuje prawem 

Wynajmującego do zastosowania zapisów Regulaminu dotyczących bezumownego przedłużenia 

przez Najemcę okresu użytkowania wynajętego samochodu.  

20. Niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin po wygaśnięciu Umowy, traktowane jest przez 

Wynajmującego jako przywłaszczenie samochodu i zgłaszane Policji.  

21. Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajęty samochód w stanie nie pogorszonym, poza 

pogorszeniem wynikającym z prawidłowej eksploatacji samochodu, w stosunku do stanu samochodu 

określonego w protokole odbioru samochodu przez Najemcę (zwanym dalej Protokołem Wydania). W 

powyższym zakresie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami:  

a) usunięcia niezgodności stanu samochodu w momencie jego zwrotu do Wypożyczalni opisanego w 

Protokole Zwrotu, ze stanem opisanym w Protokole Wydania,  

b odszkodowania za nie wynikające z prawidłowej eksploatacji samochodu jego zużycie wewnątrz lub 

na zewnątrz (np. zabrudzenie tapicerki, uszkodzenie lusterka, drobne uszkodzenia elementów 

karoserii, uszkodzenie wewnętrznego wyposażenia samochodu itp.), nie objęte polisami 

ubezpieczeniowymi Wynajmującego lub co do którego zakład ubezpieczeń odmówił likwidacji 

szkody,  

c) szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie 

uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu  

ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez  

Najemcę,  

d) przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającego normalnemu zużyciu  

e) równymi odszkodowaniu za utratę wartości samochodu będącą skutkiem jego uszkodzenia, w 

sytuacji gdy do uszkodzenia doszło na skutek okoliczności zawinionych lub częściowo zawinionych 

przez Najemcę, osobę prowadzącą samochód lub osobę za którą Najemca ponosi 

odpowiedzialność, w tym pasażera samochodu, albo za utratę wartości samochodu w wyniku 

użytkowania go niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie  

f) usunięcia braków wyposażenia, części składowych i przynależności samochodu,  

g) wynikającymi z zagubienia przez Najemcę dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa 

ubezpieczeniowa) lub kluczyków samochodu.  

22. W baku, zwracanego przez Najemcę samochodu, winna znajdować się taka sama ilość 

paliwa jaka, zgodnie z protokołem odbioru samochodu przez Najemcę, znajdowała się w momencie 

wydania samochodu Najemcy. Braki paliwa w przedmiotowym zakresie uzupełnione zostają przez 

Wynajmującego na koszt Najemcy, liczony wg stawek cen paliwa obowiązujących w dniu zwrotu 

samochodu na stacji benzynowej zlokalizowanej najbliżej Wypożyczalni  

23. Wynajmujący (osoby przez niego upoważnione) ma prawo do kontrolowania sposobu 

wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, 

Najemca zaś ma obowiązek umożliwiania przeprowadzania kontroli oraz udostępniania dokumentów.  

  

24. W przypadku gdy w wyniku kontroli, o której mowa w pkt.23, Wynajmujący stwierdzi 

niezgodność wykorzystywania samochodu lub jego stanu z warunkami określonymi w Umowie, 

wówczas ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.  

25. W wypadku rozwiązania umowy przez Wynajmującego w sytuacji o której mowa w pkt.24 

oraz w wypadku zwłoki w zwrocie samochodu przez Najemcę, Wynajmujący upoważniony jest do 

odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia 

Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu. W w/w sytuacjach Najemca 

zobowiązany jest do bezzwłocznego wskazania miejsca w którym znajduje się samochód oraz do 



bezzwłocznego zwrotu samochodu Wynajmującemu. Wynajmujący ma prawo żądać by zwrot 

samochodu nastąpił w miejscu znajdowania się samochodu w momencie rozwiązania Umowy lub w 

miejscu wskazanym przez Wynajmującego, znajdującym się na drodze pomiędzy miejscem 

znajdywania się samochodu w momencie rozwiązania Umowy, a Wypożyczalnią.  

26. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępniania Wynajmującemu samochodu 

w celu wykonania przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów podanych w 

Protokole Wydania (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym oraz 

zobowiązuje się każdorazowo informować Wynajmującego o zaistnieniu sytuacji w której stan 

licznika powoduje konieczność w/w udostępnienia samochodu Wynajmującemu. W razie 

nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu lub udostępnienia przy wyższych niż określone 

w Protokole Wydania wskazaniach licznika kilometrów, Najemca zostanie obciążony pełnymi 

kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł 

przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód).  

27. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani 

innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt 

Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii lub wypadku drogowego w 

okresie użytkowania samochodu przez Najemcę, Najemca ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić 

o tych okolicznościach Wynajmującego (tel. 607 066 202) oraz postępować zgodnie ze 

wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli awaria, w przypadku dalszego kontynuowania jazdy, może 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia 

samochodu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może 

naprawić samochód wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie warsztatu w 

którym naprawa ma być wykonana oraz zakresu naprawy. W w/w sytuacji Najemca zobowiązany jest 

do przedłożenia Wynajmującemu rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz 

złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.  

28. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w 

przyczynach awarii, zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty naprawy udokumentowane 

rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego.  

29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek 

awarii, uszkodzenia lub wypadku w którym uczestniczył wynajęty samochód, z wyłączeniem sytuacji 

gdy szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.  

30. W przypadku gdy wynajęty samochód uczestniczy w kolizji w wyniku której nastąpiła szkoda, 

Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji celem spisania policyjnego 

protokołu z miejsca zdarzenia, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do 

bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (tel. 607 066 202), a w sytuacji niemożności 

dalszego kontynuowania jazdy do postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.  

31. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu 

zabronionego, Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej 

placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do bezzwłocznego 

skontaktowania się z Wynajmującym (tel. 607 066 202) i postępowania według otrzymanych od niego 

instrukcji.  

32. W razie powstania szkody polegającej na uszkodzeniu wynajętego samochodu Najemca, 

niezależnie od obowiązków wskazanych w pkt. 30 i 31, zobowiązany jest: o zapobiec zwiększeniu się 

szkody  

o nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian jeżeli nie są one uzasadnione 

koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy i nie podejmować napraw,  

o odnotować, w razie kolizji z innym pojazdem, dane dotyczące tego pojazdu, osoby kierującej 

tym pojazdem a także numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta 

umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  



33. W razie utraty dokumentów wynajętego samochodu (dowód rejestracyjny lub karta pojazdu) 

lub kluczyków samochodowych bądź kluczyków lub innych urządzeń służących do uruchamiania 

zabezpieczeń pojazd przed kradzieżą, Najemca zobowiązany jest z należytą starannością 

zabezpieczyć samochód przed kradzieżą oraz bezzwłocznie skontaktować się z Wynajmującym (tel. 

607 066 202) i postępowania według otrzymanych od niego instrukcji.  

34. Wynajęty samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, zwalniający, z wyjątkiem 

przewidzianych w Regulaminie kar umownych oraz obowiązków zwrotu kosztów lub pokrycia strat, 

Najemcę oraz upoważnioną przez Najemcę osobę prowadzącą samochód, od odpowiedzialności w 

przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkód:  

- których wartość nie przekracza 500 zł, ograniczenie to nie dotyczy uszkodzeń wnętrza 

samochodu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,  

- spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Najemcę lub 

upoważnioną przez Najemcę osobę prowadzącą samochód lub nim dysponującą,  

o powstałych podczas prowadzenia samochodu przez Najemcę lub upoważnioną przez Najemcę 

osobę:  

a) w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków 

odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii, lub  

b) bez uprawnień do kierowania wynajętym samochodem, wymaganych prawem kraju zajścia 

wypadku ubezpieczeniowego, lub  

c) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba odniosła obrażenia 

ciała lub poniosła śmierć,  

- spowodowanych działaniami wojennymi oraz zaistniałych gdy samochód czynnie uczestniczył w 

akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub innych podobnych zdarzeniach,  

- powstałych podczas używania samochody jako narzędzia przestępstwa przez Najemcę lub inną 

osobę upoważnioną przez Najemcę do korzystania lub rozporządzania samochodem,  

- eksploatacyjnych  

o powstałych w następstwie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także 

zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu.  

35. Najemca na zasadzie ryzyka ponosi względem Wynajmującego odpowiedzialność za działania i 

zaniechania osób upoważnionych przez Najemcę do prowadzenia samochodu lub dysponowania 

samochodem.  

36. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich opłat i kar, pozostających w bezpośrednim 

związku z posiadaniem i użytkowaniem przez Najemcę wynajętego samochodu, choćby w/w 

obciążenia w myśl odpowiednich przepisów dotyczyły właściciela wynajętego samochodu. 

Powyższe postanowienie wywołuje co do Najemcy skutki określone w art. 392 kodeksu cywilnego.  

37. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia od Najemcy następujących kar umownych:  

a) 800zł - za zwrot samochodu bez dowodu rejestracyjnego,  

b) 500zł - za zwrot samochodu bez polisy ubezpieczeniowej,  

c) 500zł - za zwrot samochodu bez tablicy rejestracyjnej,  

d) 500zł - za zwrot samochodu bez naklejki rejestracyjnej na szybie,  

e) 500zł - za zwrot samochodu bez kluczyka,  

f) 1.000zł - za zwrot samochodu zabrudzonego substancją żrącą, trującą, mogącą powodować 

korozję lub substancją bardzo trudno usuwalną,  

g) 1.000zł - niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt.8 ppkt. b do e,  

h) 1.000zł - za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy przebywania samochodu na terytorium krajów o 

których mowa w pkt.8 ppkt.f,  

i) 1.000zł - niezależnie za każdą z okoliczności wyszczególnionych w pkt.9 ppkt. a do g,  

j) 500zł - niezależnie za niedopełnienie każdego z obowiązków wyszczególnionych w pkt.10 ppkt. a 

do  

e,  

k) 15.000zł - za utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby upoważnionej przez  

Najemcę do prowadzenia samochodu lub dysponowania samochodem,  

l) 1.000zł - za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy bezumownego użytkowania samochodu przez  



Najemcę, po wynikającym z Umowy terminie zwrotu samochodu,  

m) 1.000zł - niezależnie za niedopełnienie każdego z obowiązków opisanych w pkt.30 i 31,  

n) 1.000zł - za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy kierowania samochodem przez osobę nie 

wskazaną przez Najemcę zgodnie z pkt.5, 6 i 7 Regulaminu.  

o) 1000zł - za uszkodzenie samochodu w wyniku okoliczności zawinionych lub częściowo 

zawinionych przez Najemcę, osobę prowadzącą samochód lub osobę za którą Najemca ponosi 

odpowiedzialność, w tym pasażera samochodu  

38. Wynajmujący ma prawo domagać się od Najemcy, w wyszczególnionych w pkt.37 przypadkach, 

zapłaty kar umownych, za każde ze zdarzeń niezależnie, w wysokości określonej w pkt.37. z 

możliwością komunikowania się w sprawie wyżej wymienionych kar.  

39. Niezależnie od prawa do domagania się zapłaty kar umownych, Wynajmującemu przysługuje 

prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody.  

40. Zwrot kaucji następuje nie później niż w ciągu 7 dni po zwrocie samochodu Wynajmującemu i 

podpisaniu przez Strony Protokołu Zwrotu, z zastrzeżeniem prawa Wynajmującego do 

przeznaczenia kaucji w całości lub części na zaspokojenie roszczeń wynikających z umowy.  

41. W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wymontowania, podmiany lub uszkodzenia 

części składowych, przynależności lub wyposażenia wynajętego samochodu, Wynajmujący 

zastrzega sobie prawo zwrotu kaucji w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości 

Wynajmującego w zakresie w/w podejrzenia.  

42. Każdorazowo w sytuacji gdy Wynajmujący nie zwróci Najemcy kaucji w terminie określonym w 

Regulaminie, zobowiązany jest pisemnie poinformować Najemcę o przyczynach opóźnienia lub 

odmowie zwrotu całości lub części kaucji.  

43. W przypadku gdy Umowa obejmuje także wyposażenie dodatkowe, kwota kaucji, o której mowa w 

pkt.13, ulega podwyższeniu za każdy element wyposażenia dodatkowego niezależnie  

44. Wysokość czynszu najmu dla potrzeb Umowy ustalana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w 

Wypożyczalni w dniu zawarcia Umowy.  

45. Najemca zobowiązany jest do opłacenia wszelkich mandatów skierowanych do Wynajmującego 

wystawionych w okresie kiedy samochód był użyczony Najemcy na terytorium RP i poza jego 

granicami a także Najemca wyraża zgodę na wskazanie jego osoby jako użytkownika pojazdu na 

zapytanie organów wystawiających takie mandaty.  

46. Wynajmujący przekazuje Najemcy dokumenty które otrzymał do opłacenia mandatów.  

47. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019 roku.  

  

 Najemca                 Wynajmujący  

  

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

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Załącznik nr 3 do Umowy Najmu Pojazdu Samochodowego  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z Rozporządzeniem (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) 

(dalej: RODO) informuję, że od 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa 

związane z przetwarzaniem przez Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Spółka Jawna z siedzibą 

w Gnieźnie  dalej: Spółka) Pani/Pana danych osobowych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chłodex Małgorzata i Piotr Nalewaja Spółka 

Jawna; dane kontaktowe: adres email: ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno  

2. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:  

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie Pana/Pani żądania,  

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,  

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,  

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,  

- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie 

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  



- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia i/lub 

zachowania w tajemnicy informacji będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym 

interesu,  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

- podmioty, z którymi współpracujemy  

- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze 

Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, 

prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, świadczące usługi w zakresie BHP;  

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,  

- podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych 

rachunków/faktur,  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 

punkcie 2 celów przetwarzania:  

- Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym 

mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi 

w kodeksie cywilnym;  

- jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu okresu określonego w ofercie Pani/Pana dane 

osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych, 

co do których wyraził Pan/Pani zgodę na dalsze ich przechowywanie do celów następnych ofert; - 

dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym 

przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe. 5. W związku z przetwarzaniem przez 

Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:  

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;  

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;  

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,  

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. 

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.  

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie 

jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach 

może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana 

danych osobowych ,jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub 

interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli 

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że 

istnieją:  

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 

nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, lub - podstawy do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń.  

  


