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NUMER UMOWY – TYTUŁ PRZELEWU  
 
 
 
 
 
 

UMOWA NAJMU SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 
zawarta dnia ………………………… w Poznaniu pomiędzy: 
 

1. WYNAJMUJĄCYM: Pawłem Kurzyńskim prowadzącym w Bydgoszczy, 85-420 Bydgoszcz, ul. 

Karolewska 17/11, działalność gospodarczą pod firmą Wypożyczalnia sprzętu medycznego 

MediStuff Paweł Kurzyński, NIP 8781775271.  
a  

2. NAJEMCĄ: ……..................................….............................. zamieszkałym w ……..........……… 
ul……....................................................................…………, legitymującym się ważnym do dnia 

 
…………..…… dowodem osobistym serii i nr …………………….... ,  
PESEL …….......………………………. numer telefonu …………………………………  
adres wypożyczenia (jeśli inny niż zamieszkania) .................................................................... . 

 
[ § 1. PRZEDMIOT UMOWY ] 

 
Wynajmujący oddaje, a Najemca bierze w najem sprzęt medyczny, którego ilość oraz wartość została 
wskazana w załączniku nr 1 do umowy. 
 
[ § 2. OŚWIADCZENIA STRON ] 

 
1. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt medyczny będący przedmiotem najmu:  

a) jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest sprawny technicznie i dopuszczony do 
używania przez ludzi, 

b) przed dostarczeniem go Najemcy został odkażony z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie zasad.  

2. Najemca oświadcza, że:  
a) sprzęt medyczny będący przedmiotem umowy najmu został mu wydany,  
b) stan techniczny sprzętu będącego przedmiotem najmu jest mu znany oraz, że nie wnosi do 

niego żadnych zastrzeżeń, 
c) wynajmujący objaśnił mu jego działanie oraz zasady obsługi i konserwacji sprzętu będącego 

przedmiotem umowy 
 
 
[ § 3. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY ] 
 

1. Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do 
bezpłatnego używania. 

 
 
* niepotrzebne skreślić 



2. Po zakończeniu umowy Najemca zwróci Wynajmującemu przedmiot umowy w stanie nie 
pogorszonym, wynikającym ze zwykłego używania. 

3. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę przedmiotu najmu.  
4. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu najmu, będące 

wynikiem niewłaściwego używania lub używania niezgodnego z przeznaczeniem. 

5. Po zakończeniu umowy przedmiot najmu zostanie odebrany od Najemcy kosztem i staraniem 
Wynajmującego na terenie Poznania. Poza terenem miasta, koszty ponosi Najemca 

 
w takiej samej kwocie, jak przy dostawie.  

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania sprzętu będącego podmiotem umowy Najemca 
niezwłocznie powiadomi o tym Wynajmującego telefonicznie na numer 723 747 778. Wynajmujący 
zobowiązuje się do naprawy usterki w przeciągu 3 dni roboczych od  
zgłoszenia wady lub w przypadku poważnych uszkodzeń wymianę sprzętu w przeciągu 5 dni 
roboczych. 

 

[ § 4. CZYNSZ NAJMU ] 
 

1. W okresie obowiązywania umowy Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu, określony 
w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wynajmujący niniejszym potwierdza, że otrzymał od Najemcy kwotę ………………,00 (  
…………………………….……..00/100 ) złotych tytułem czynszu, za pierwszy okres obowiązywania 
umowy. 

3. Czynsz najmu za kolejne okresy obowiązywania umowy jest płatny z góry, bez wezwania do dnia 
 

................ każdego okresu przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego: numer 66 1050 

1139 1000 0092 6149 0529 

4. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY ZAWRZEĆ NUMER ORAZ IMIĘ I NAZWISKO Z UMOWY. JEST 
TO WARUNEK KONIECZNY DO PRAWIDŁOWEGO ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY.  

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie datę wpływu czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego 
wskazany w ust. 2.  
 

6. W razie opóźnienia w terminie zapłaty czynszu najmu, Wynajmującemu należą się odsetki 
ustawowe w oparciu o postanowienia art. 481 § 1 K.c. 

 
[ § 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ] 
 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony w systemie rozliczeniowym 
miesięcznym/kwartalnym/półrocznym/rocznym* płatne do ……………………………. dnia każdego 
miesiąca/kwartału/półrocza/roku*. 

2. W razie dokonania przez Najemcę - przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 - wpłaty czynszu w 

wysokości wynikającej z załącznika nr 1 lub jej wielokrotności umowę uważa się za przedłużoną na 
okres jednego miesiąca lub na okres odpowiadający wielokrotności wpłaty. 

3. Wynajmujący może umowę rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia, że Najemca 
niszczy lub uszkadza przedmiot umowy lub używa go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 
4. Najemca jest zobowiązany do poinformowania telefonicznie Wynajmującego o chęci zdania sprzętu, 

który jest przedmiotem tej umowy do trzech dni przed końcem okresu rozliczeniowego. W przeciwnym 

wypadku umowa zostaje automatycznie przedłużona.  
 

[ § 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ] 
 

1. Najemca oświadcza, że:  
a. swoje dane osobowe zawarte w niniejszej umowie udostępnił Wynajmującemu dobrowolnie i wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie do celów wykonania niniejszej umowy (w tym 
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również do przekazania tych danych radcom prawnym i adwokatom reprezentującym 
Wynajmującego w ewentualnym postępowaniu mediacyjnym, sądowym lub egzekucyjnym),  

b. został poinformowany przez Wynajmującego o przysługujących mu uprawnieniach 
wynikających art. 32 ustawy 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w szczególności o prawie żądania 
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy zgodnie z przepisami ustawy, o 

której mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 
[ § 7. POUFNOŚĆ ] 

 

1. Treść (zarówno w całości jak i poszczególne jej postanowienia) są objęte klauzulą poufności 
zarówno w czasie obowiązywania umowy jak i po jej zakończeniu. 

2. Treść umowy może być ujawniona wyłącznie:  
a. za uprzednią pisemną zgodą Strony,  
b. w razie konieczności dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub sądowym,  
c. jeżeli o informację na temat umowy zwróci się do Strony uprawniony organ działający na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
 
[ § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ] 

 
1. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.  
2. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  
3. W sprawach, których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze 

Stron. 

5. W przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy przez Najemcę, bez względu na jaki okres 
umowa została zawarta, Wynajmujący zobowiązuje się do wcześniejszego odebrania sprzętu, 
zgodnie z ustaleniami obu stron, jednak Najemcy w tym wypadku nie należy się zwrot całości bądź 
części wniesionej opłaty.  

6. Koszt transportu jest liczony indywidualnie i pobierany jest zarówno przy dostawie jak i przy 
odbiorze sprzętu. Transport sprzętu o wartości najmu powyżej 100 zł za miesiąc na terenie 
Poznania jest darmowy. Koszt transportu sprzętu o wartości najmu poniżej 100 zł na miesiąc wynosi 
na terenie Poznania 30 zł. Koszt transportu poza teren Poznania wynosi 1,50 zł za kilometr, jednak 
nie mniej niż 30 zł. 

 

załącznik nr 1 do umowy najmu sprzętu medycznego   

L.p. Nazwa sprzętu Wartość Ilość Czynsz najmu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koszt transportu Ilość km Koszt Dostawa Odbiór 

1,50 zł/km     
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Przetwarzanie danych osobowych: 
 

1. Działając na podstawie: 
 

a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (zwane dalej: RODO), 
 

b. Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwanej 
dalej „UODO” wraz z aktami wykonawczymi, szczególnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100, poz. 1024); w trybie art. 28 RODO, 
Najemca jako administrator danych osobowych powierza Wynajmującemu przetwarzanie danych w imieniu i na 
rzecz Najemcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

 
2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wynajmujący będzie przestrzegać zasad wskazanych w Umowie, w UODO,   

w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, oraz w innych przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, a także zgodnie z decyzjami administracyjnymi oraz 

wytycznymi / zaleceniami właściwych organów administracji publicznej.  
 

3. Wynajmujący nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
 

4. Wynajmujący oświadcza, że: 
- dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem, rozwiązaniami informatycznymi, aby 
przetwarzać powierzone przez Najemcę dane osobowe,  

- nie toczy się obecnie jakiekolwiek postępowanie cywilne ani administracyjne dotyczące niewłaściwego 
przetwarzania przez niego danych osobowych. 

 
5. Wynajmujący może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej, pisemnej zgody Najemcę jako 

administratora danych osobowych. Za wszystkie działania i zaniechania swoich podwykonawców, Wynajmujący ponosi 
wobec Najemcy odpowiedzialność jak za swoje działania i zaniechania. 

 
6. Na podstawie niniejszej umowy Najemca może powierzyć Wynajmującemu przetwarzanie następujących kategorii 

danych: klientów Najemcy oraz danych osobowych przez nich przetwarzanych, pracowników administratora jak 

również innych danych w zakresie określonym definicją w art. 4 pkt 1 RODO.  
 

7. Wynajmujący będzie przetwarzał powierzone dane przy wykorzystaniu systemu informatycznego. 
 

8. Przetwarzanie nie będzie obejmowało profilowania. 
 

9. W ramach przetwarzania danych Wynajmujący nie może komunikować się w imieniu Najemcy bezpośrednio 
z osobami, których dane dotyczą, chyba że stanowi to przedmiot świadczonej przez Wynajmującego na rzecz 
Najemcy usługi lub Najemca wyraził na to zgodę. 

 
 
 

 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA  
 
 
 
 

 

Skąd dowiedziałeś się o MediStuff? 
 

a) Internet  
b) z polecenia  
c) reklama zewnętrzna (plakat, ulotka)  
d) inne:.................................................................... 
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