
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sprzętu sportowego 
stanowiącego własność Galerii udostępnionego Klientom centrum 
nieodpłatnie w celu wykorzystania sprzętu w specjalnie wydzielonej 
Strefie Chillout w Galerii Handlowej Malta w Poznaniu

2. Organizatorem Akcji jest BWP Polska Sp. z o.o. ul Woronicza 31/176,  
02-640 Warszawa NIP 527-29-81-35 BWPPolska@bwpgroup.com

3. Dostępność wypożyczalni od 4 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020 r.  
w godzinach 10:00-22:00 w ramach Infopunktu, w którym upoważniona 
osoba wydaje i odbiera wybrany i dostępny sprzęt sportowy, pobiera 
kaucje oraz weryfikuje stan wypożyczanego sprzętu. Klient zobowiązany 
jest zwrócić sprzęt sportowy tego samego dnia roboczego, w którym 
nastąpiło wypożyczenie. 

4. Regulamin dostępny jest w Infopunkcie oraz w siedzibie Organizatora, 
Administracji Galerii Handlowej Malta w Poznaniu.

5. Wypożyczanie odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
6. Organizator oświadcza, iż w ramach Akcji nie będą zbierane ani prze-

twarzane wrażliwe dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządze-
niem 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 RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych. 

7. Organizator wskazuje, iż potwierdzenie odbioru oraz zwrotu sprzętu 
sportowego udostępnionego w wypożyczalni odbywa się w sposób 
zanonimizowany, każde wypożyczenie opatrzone jest unikatowym 
numerem jako jednostkowe wypożyczenie, na karcie odpowiadającej 
przedmiotowi wypożyczenia, podany przez Klienta numer telefonu 
pomocniczo wskazuje osobę, które wpłaciła kaucję za wypożyczany  
przedmiot. Podany numer telefony bez danych uzupełniających tj. 
imienia i nazwiska bądź innych danych, samodzielnie nie jest daną 
osobową zatem nie podlega regulacjom i służy kontroli procesu  
wypożyczania sprzętu oraz zapewnia zwrot kaucji odpowiedniej osobie. 

8. Organizator wskazuje, że w razie podania przez Klienta w formie  
pisemnej swoich danych osobowych np. w razie złożenia reklamacji, jest 
wtedy jednocześnie Administratorem tych danych osobowych Klienta  
i oświadcza, że chroni dane osobowe na zasadach i zgodnie z obowią-
zującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, stosując 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych  
danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 
a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem 
ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

9. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do Administratora  
w sprawie jego danych osobowych z prośbą i informacje, cofnięcie 
bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez przesłanie stosowne-
go pisma listem poleconym na adres siedziby Administratora. W celu  
weryfikacji wniosku niezbędne jest podanie: pełne dane osobowe 
umożliwiające odpowiedź (imię, nazwisko, dane adresowe), dane 
umożliwiające identyfikację udzielonej zgody (data udzielenia zgody,  
Nazwa Akcji którego dotyczyła zgoda, nazwa i miejscowość udzielenia 
zgody, numer telefonu) oraz treść żądania (dokładne wskazanie  
o jaką informację bądź modyfikację chodzi). Wnioski są rozpatrywane 
w terminie 30 dni od daty wpływu pisma, w razie przesłania żądania  
Administrator może weryfikować prawdziwość i zakres zapytania. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia 
lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

11. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni jest własnością Galerii 
Malta w Poznaniu. Lista dostępnego sprzętu sportowego znajduje się 
w Infopunkcie na poziomie O (przy fontannie), który stanowi jednocześnie 
punkt przyjęć i wydań sprzętu sportowego

12. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach nieodpłatności,  
od Klientów pobierana jest wyłącznie kaucja, która jest zwracana  
w momencie zwrotu przedmiotu wypożyczenia. 

13. W razie wyraźnego uszkodzenia sprzętu sportowego, które uniemożliwia  
dalsze wypożyczanie sprzętu sportowego kaucja pozostawiona przez  
Klienta przepada na rzecz Właściciela sprzętu sportowego. W razie, gdy 
Klient nie zgadza się z decyzją osoby wypożyczającej uprawniony jest 
do złożenia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia 
z obowiązkowym opisem sytuacji oraz dokumentacją fotograficzna 
oraz uzasadnieniem. Organizator wyda rozstrzygnięcie w sprawie  
reklamacji do 14 dni od wpływu reklamacji. 

14. Kaucja za wypożyczenie jest pobierana z góry obejmuje cały okres wypo-
życzenia. Kaucja nie jest opłatą i nie wymaga potwierdzenia poza podpi-
sem na formularzu wypożyczenia. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt 
sportowy w tym samym dniu, w którym nastąpiło wypożyczenie. W razie 
niezwrócenia lub uszkodzenia sprzętu, kaucja przepada na rzecz Właści-
ciela sprzętu sportowego jako ekwiwalent za uszkodzenie bądź utratę. 

15. Odbiór i zwrot sprzętu odbywają się wyłącznie w Infopunkcie i wymaga 
potwierdzenia własnoręczną parafką w odpowiednim formularzu  
wypożyczenia. Pozostawienie sprzętu w infopunkcie bądź innym  
miejscu Galarii Malata w Poznaniu nie stanowi zwrotu sprzętu i uprawnia 
organizatora do zatrzymania wpłaconej przez Klienta kaucji.

16. Sprzęt może wypożyczać jedynie osoba zdrowa, bez objawów  
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

17. Osoba wypożyczająca poprzez poświadczenie odbioru sprzętu składa 
oświadczenie o stanie zdrowia na karcie wypożyczeń dostępnej  
w Infopunkcie. Pobierane oświadczenie nie stanowi danych wrażliwych, 
lecz jest warunkiem skorzystania z wypożyczalni.

18. Z atrakcji nie mogą korzystać osoby, które zamieszkują w domu z osobą  
przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach 
domowych. Osoba potwierdzając odbiór sprzętu potwierdza następujące 
okoliczności zdrowotne umożliwiające korzystanie przez tą osobę  
z wypożyczonego sprzętu: 
a. W ostatnich dwóch tygodniach nie przebywałam/em za granicą 

Polski, w szczególności w rejonach zakażeń wirusem SARS-Cov2
b. W ostatnich 2 tygodniach nie miałam/nie miałem świadomego 

kontaktu z osobami powracającymi z takiego regionu/kraju
c. Nie jestem osobą objętą kwarantanną czy izolacją zarządzoną  

w trybie administracyjnym
d. Nie mam kontaktu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją
e. Obecnie nie mam takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności.

19. Sprzęt polega codziennej dezynfekcji użyciem detergentu i/lub  
dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja sprzętu  
odbywa się w czasie, gdy nie jest użytkowany.

20. Organizator wypożyczalni nie odpowiada za skutki działań Klientów  
z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu, w tym wynikające  
z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.

21. Organizator zastrzega, iż z wyposażonego sprzętu należy korzystać 
zgodnie z powszechnymi znanymi zasadami użytkowania. Sprzęty nie 
posiadające wyraźnej instrukcji są przedmiotami powszechnego użytku 
i korzystanie z nich nie powinno odbiegać od typowego, powszechnego  
sposobu korzystania z danego sprzętu. W przypadku leżaków jego 
składanie i rozkładanie może się odbywać wyłącznie w czasie, gdy nikt 
na leżaku nie siedzi, ze szczególną ostrożnością. Wszelkie użytkownie 
sprzętów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność korzystających.

22. Klientom korzystającym ze sprzętu zabrania się:
a.  umyślnego niszczenia sprzętu
b. odstępowania sprzętu innym osobom i pozostawiania go bez dozoru
c. spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających  

w czasie dysponowania sprzętem 
d. używania sprzętu w miejscach poza wydzieloną strefą Chillout 

przy Galerii Malta
23. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń  

wydawanych przez wypożyczalnię oraz pracowników Galerii lub Strefy 
Chillout do tego uprawnionych.

24. W przypadku uszkodzenia sprzętu lub przedłużenia wypożyczenia 
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wydającego  
w Infopunkcie.

25. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony  
sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich 
naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

26. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu 
tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

27. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego 
w formularzu wypożyczenia o odpowiedzialności materialnej, któ-
ra zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  
Z momentem podpisania w/w formularza, wypożyczający ponosi  
pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt. 

28. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego  
sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania 
ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. 

29. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym 
ponowne wypożyczenie (czyli w takim jak został wydany).

30. Osoby nieletnie mogą wypożyczyć sprzęt, jeżeli ukończyły 16 rok życia, 
w celu weryfikacji wieku osoba nieletnia może zostać poproszona  
o okazanie legitymacji szkolnej w celu potwierdzenia uprawnienia do 
samodzielnego wypożyczenia sprzętu. Osoby poniżej 16 roku życia 
mogą korzystać z wypożyczanego sprzętu tylko pod opieką osób 
pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich 
zachowanie i ewentualne szkody.

31. BWP Polska Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie nie ponosi  
odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia 
lub śmierci Klientów i korzystających ze sprzętu sportowego  
udostępnionego do wypożyczenia. 

32. BWP Polska Sp. z o.o. wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody,  
a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając 
w to szkody wywołane siłami natury jak również uszkodzenia rzeczy  
i osób z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu sportowego. 

33. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni zobowiązane do  
zakończenia z korzystania wypożyczonym sprzętem i zobowiązane do  
natychmiastowego zwrotu sprzętu

34. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane 
polubownie. 
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Wypożyczalnia sprzętu sportowego - 600x1000.indd   1Wypożyczalnia sprzętu sportowego - 600x1000.indd   1 03/07/2020   09:5803/07/2020   09:58


