Umowa o świadczenie usług
w zakresie opieki nad końmi
zawarta w dniu …………… w Mikołajewie pomiędzy:


Klubem Sportowym NAD WIGRAMI sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajewie 25A,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000266100; NIP:
8442250459, zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez:
- Marka Orłosia – Prezesa Zarządu,
a


……………………………………………..,
zamieszkały
pod
adresem………………………………………….……, legitymujący się dowodem
osobistym ………………….., posiadającym pesel …………………zwanym dalej
Klientem,

o treści następującej:
§1
1. Przyjmujący zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie opieki nad końmi
Klienta poprzez:
1) zapewnienie utrzymania i wyżywienia koni,
2) zapewnienie obsługi masztalerskiej,
3) udostępnienie każdemu koniowi boksu stajennego o powierzchni nie mniejszej
niż 3x 3 m,
4) zapewnienie koniom - w uzgodnieniu z Klientem, korzystania z padoku
2. Klient oświadcza, że jest mu znany stan obiektu przeznaczonego przez Przyjmującego
do świadczenia usług opieki nad końmi oraz stan obiektów i urządzeń udostępnionych
przez Przyjmującego w celu wykonania niniejszej umowy.
3. Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu i zabezpieczenia udostępnionego obiektu.
§2
1. Klient oświadcza, że jest właścicielem następujących koni wprowadzanych na teren
Przyjmującego na podstawie niniejszej umowy:
a. ………………………………, numer paszportu ……………………………….
b. ………………………………, numer paszportu ……………………………….
c. ………………………………, numer paszportu ……………………………….
d. ………………………………, numer paszportu ……………………………….
2. Dokument identyfikacyjny konia określonego w ust. 1 w postaci paszportów hodowlanych
lub paszportów sportowych, z wykazanymi w nich aktualnymi szczepieniami, powinny
zostać na terenie Wynajmującego w czasie całego okresu przebywania konia.
§3
1.
Przyjmujący przyjmuje konia wymienionego w § 2 ust. 1 do świadczenia
usług objętych niniejszą umową na czas nieokreślony od dnia:……………….do dnia
……………………
2.
Umowa na czas nieokreślony lub na okres powyżej jednego miesiąca każda
strona może wypowiedzieć z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia.
3.
Wypowiedzenie umowy może nastąpić w sposób ustny lub pisemny.

4.

Umowę zawartą na czas nieokreślony uważa się za rozwiązaną w dniu
odebrania konia przez Klienta i uregulowaniu wszystkich płatności związanych z jego
pobytem u Wynajmującego.
5.
Umowa na czas określony wygasa po upływie ostatniego dnia, do którego
została zawarta w lub w dniu odebrania konia przez Klienta i uregulowaniu wszystkich
płatności związanych z jego pobytem u Wynajmującego.
§4
1. Klient oświadcza, że koń wprowadzany na teren Przyjmującego jest zdrowy.
2. Klient ponosi ryzyko wprowadzenia na teren Przyjmującego konia chorego lub
kontuzjowanego.
3. Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności za padnięcie konia z przyczyn losowych.
4. Klient ponosi koszty ewentualnego ubezpieczenia koni od padnięcia, następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
przez konia Klienta.
5. Klient ponosi koszty okresowego odrobaczania oraz szczepień ochronnych konia,
opieki kowalskiej, a w przypadku choroby konia – koszty opieki weterynaryjnej.
§5
1. Z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszej umowie Klient zobowiązuje się
do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia w kwocie: 30,00 zł za dobę dla klaczy
stojącej w stajni, 25,00 zł za dobę dla klaczy na padoku, 35,00 zł dla klaczy ze
źrebakiem. Podane ceny są kwotami brutto.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na wskazany przez
Przyjmującego rachunek bankowy lub w kasie Wynajmującego najpóźniej w dniu
odbioru konia od Wynajmującego.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie ustalonego Umową wynagrodzenia Klient
zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

Klient

Wynajmujący

Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie
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 (dalej
jako RODO).
Niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klub Sportowy NAD
WIGRAMI
sp.
z
o.o.
z siedzibą w Mikołajewie 25A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000266100;
NIP: 8442250459
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora:
a.
w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,– podstawa
prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO
b.
w celu realizacji umowy, w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem
roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością
gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora – podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora
pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych),
usługi
prawne
i doradcze,
usługi
handlowo-reklamowe,
a
także
innym
podmiotom/osobom/organom
w zakresie
i na zasadach określonych przepisami prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
5.

Pana/Pani dane osobowe będą:

a.
przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, dla której
zostały udostępnione;
b.
przetwarzane
i przechowywane
w celu
związanym
z ustaleniem,
dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną
działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku
z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania.
7. W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do
żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:

a.
niezbędne do realizacji umowy; brak podania danych może skutkować brakiem
możliwości zawarcia umowy;
10. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje
bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez Klub
Sportowy NAD WIGRAMI sp. z o.o.;
a.
za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną
Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest Klub Sportowy NAD WIGRAMI sp. z
o.o. z siedzibą w Mikołajewie;
b.
Administrator
ustala
dane
kontaktowe,
tj.:
87 565
90
04, ksiegowosc@nadwigrami.pl

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane
przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną
sytuacją.

