Smlouva o pronájmu sportovního vybavení („smlouva“)
Pronajímatel: Prologik s.r.o., Sídlo: Praha 1, Vojtěšská 18, PSČ 11000, IČ: 60471646
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod složkou C 25971,
zastoupena jednatelem společností Janem Kuchařem
a
Nájemce:
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Tel.č.:

E-mail:

Číslo OP nebo pasu:
Pronajaté sportovní vybavení („Windsurfer LT“): Prkno vč. ploutve a flosny, kompletní
oplachtění vč. nástavce a kloubu – registrační číslo:
Doba pronájmu: od 10.9. 2020 do 13.9.2020
Cena pronájmu vč. startovné 5000,- Kč byla uhrazena při registraci závodníka
Nájemcem byla zaplacena v hotovosti kauce – jistina, ve výši 5000,- Kč,- Kč
Nájemce je oprávněn svěřit vybavení výlučně této třetí osobě (nezletilý):
jméno a příjmení:

.datum narození:

které je zákonným zástupcem.
Předmětem této smlouvy je pronájem vybavení na dobu určitou a to za vzájemně smluvenou
cenu, vše dle údajů uvedených shora v této smlouvě.
Uzavřením této smlouvy potvrzuje nájemce, že se předem seznámil s podmínkami pronájmu
a souhlasí s nimi (podmínky pronájmu jsou přílohou této smlouvy a jsou její nedílnou součástí).
Uzavřením této smlouvy potvrzuje nájemce, že se předem seznámil s podmínkami poskytnutí
a ochrany jeho (příp. osoby, které je zákonným zástupcem) osobních údajů a souhlasí s nimi
(podmínky poskytnutí a ochrany osobních údajů jsou přílohou této smlouvy a jsou její nedílnou
součástí).
V Černé v Pošumaví, camp Jestřábí I dne 10.9. 2020
Pronajímatel:

Nájemce:

Pronajaté vybavení vráceno zpět pronajímateli bez zjevného poškození a nájemci vrácena
v plné výši kauce – jistina.
V Černé v Pošumaví, camp Jestřábí I dne 13.9. 2020

Pronajímatel:

Nájemce:

Příloha
A. Podmínky pronájmu sportovního vybavení
Toto znění podmínek pronájmu sportovního vybavení je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu sportovního
vybavení, uzavřené mezi společností Prologik s.r.o. jako pronajímatelem a třetí osobou (registrující se na webu
https://www.czechwindsurfer.cz/ a zároveň rezervující pronájem sportovního vybavení („registrace“), či později
uzavírající smlouvu o pronájmu) jako nájemcem („nájemní smlouva“).
1.

Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy je sportovní vybavení, specifikované v nájemní smlouvě, dále
označované jen jako „vybavení“. Pronajímatel prohlašuje, že pronajaté vybavení je způsobilé k obvyklému
užívání.

2.

Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je nutno předložit 1 platný doklad totožnosti a složení jistiny
(„kauce“). Kauce bude složena v hotovosti k rukám pronajímatele při převzetím sportovního vybavení, který je
povinen vydat nájemci písemné potvrzení o převzetí této jistiny - kauce.

3.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou uvedenou v nájemní smlouvě. Nájemce je povinen vrátit pronajaté
vybavení nejpozději do 19.00 hodin posledního dne nájmu dle nájemní smlouvy. Pokud nájemce vrátí vybavení
dříve než poslední den pronájmu dle nájemní smlouvy, souhlasí s tím, že pronajímatelem nebude vrácena zbylá
část nájemného za nevyužité dny.
Za pronájem vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli nájemné dle nájemní smlouvy. Nájemné se
hradí za celou dobu pronájmu uvedenou v nájemní smlouvě, nájemné za celou sjednanou dobu uhradí nájemce
pronajímateli předem při uzavření smlouvy.

4.

5.

Pří uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit u pronajímatele kauci-jistinu ve výši 5000,- Kč.
Pronajímatel tuto kauci vrátí zpět nájemci, jestliže nájemce splní veškeré povinnosti stanovené nájemní
smlouvou, zejména vrátí-li pronajímateli pronajaté sportovní vybavení řádně a včas (tj. nejpozději do 19.00
hodin posledního dne pronájmu dle nájemní smlouvy, sportovní vybavení bude nepoškozené, kompletní, tj.
včetně všech součástí a příslušenství, neznečištěné, vyjma případů znečištění či viditelných známek užití
vzniklých běžným opotřebením). Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené kauci veškeré své peněžíte
pohledávky za nájemcem, zejm. těch vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy.

6.

Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelu, k němuž je výrobcem a pronajímatelem určeno.

7.

Nájemce není oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetím osobám, vyjma případů povolených
nájemní smlouvou s uvedením třetí osoby, které je nájemce zákonným zástupcem.

8.

Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení dle pokynů/návodu výrobce a pronajímatele,
svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě a čase jeho užívání.

9.

Uzavřením nájemní smlouvy nájemce přebírá úplnou odpovědnost za převzaté sportovní vybavení, při jeho
převzetí zkontroloval jeho kompletnost, stav a opotřebení s tím, že případné nedostatky uvedl písemně do
nájemní smlouvy i s podpisem zástupce pronajímatele. Nájemce musí sportovní vybavení chránit před
poškozením, zničením nebo ztrátou nebo nepřiměřeným opotřebením. Nájemce plně odpovídá za škody vzniklé
na pronajatém vybavení. Nájemce si může individuálně sportovního vybavení pojistit proti jeho neúmyslnému
poškození nad částku převyšující kauci, či využít pojištění sjednané pronajímatelem. Pokud je toto pojistné
smluvními stranami sjednáno, hradí nájemce pojistné pojišťovně dle ceníku pronajímatele, platného ke dni
uzavření nájemní smlouvy spolu s nájemným. Nájemce bere na vědomí, že shora uvedené pojistné se
nevztahuje na případy ztráty či odcizení pronajatého vybavení či jeho poškození způsobené nesprávným
užíváním pronajatého vybavení.

10. Nájemce prohlašuje, že převzal pronajaté sportovní vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání, tj.
v bezvadném stavu, včetně všech součástí a příslušenství nutného k obvyklému užívání a že byl poučen o
způsobu jeho užívání.
11. Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém vybavení jakékoli změny, opravy či úpravy.
12. Nájemce není oprávněn dát pronajaté sportovní vybavení (či jeho část) do užívání třetí osobě, zejm. do
podnájmu.
13. Porušení některé z povinností stanovených nájemní smlouvou (zejm. těmito podmínkami), je považováno za
podstatné porušení nájemní smlouvy.

14. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:
• při prodlení s vrácením pronajatého vybavení je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo
zcizené policejním organům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které
z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout (stejně jako náklady s tím spojené), nese výlučně nájemce;
• bere na vědomí, že dojde-li k poškození nebo ztrátě sportovního vybavení, je nájemce povinen neprodleně
oznámit tuto skutečnost pronajímateli. Škody budou hrazeny z kauce, stejně jako případné překročení doby
pronájmu. Pokud škoda převýší částku kauce, je nájemce povinen doplatit celou cenu vybavení (1990 EUR),
či předmětné části dle oficiálního ceníku uvedeném např. na web stránkách www.windsurferclass.com ;
• Veškeré údaje jím poskytnuté při registraci a pro účely uzavření nájemní smlouvy jsou pravdivé, správné a
úplné, uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromažďoval a zpracovával ve smyslu příslušných právních
předpisů osobní údaje nájemce (či třetí osoby, které je nájemce zákonným zástupcem), uvedené při
registraci/v nájemní smlouvě, a to v souladu s podmínkami uvedenými níže ad B.
• bere na vědomí, že v případě užití sportovního vybavení třetí osobou (s vědomím, či bez vědomí nájemce), je
nájemce případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů a
doporučení/návodů/pokynů výrobce a pronajímatele, stejně tak nájemce odpovídá za případnou škodu
způsobenou takovou třetí osobou,
• odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu způsobenou na pronajatém vybavení, zejm. v případě
porušení nájemní smlouvy,
• bude užívat pronajaté sportovní vybavení na vlastní nebezpečí s tím, že pronajímatel nenese odpovědnost za
jakoukoliv škodu, kterou nájemce způsobí,
• bere na vědomí, že od nájemní smlouvy nemůže nájemce jednostranně odstoupit, ani ji jinak zrušit pro
důvody vyšší moci (zejm. nepříznivé povětrnostní podmínky),
• bere na vědomí, že v případě podstatného porušení nájemní smlouvy (zejm. těchto podmínek) nájemcem, či
opakovaným méně závažným porušením nájemní smlouvy (zejm. neuposlechnutí pokynů pronajímatele)
nájemcem, může vést k odstoupení od nájemní smlouvy, či jinému jejímu zrušení ze strany pronajímatele.
15. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou s těmito podmínkami výslovně upraveny, se vztah nájemce a
pronajímatele řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb.

B. Podmínky poskytnutí a ochrany osobních údajů
Toto znění podmínek poskytnutí a ochrany osobních údajů je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu
sportovního vybavení, uzavřené mezi společností Prologik s.r.o. jako pronajímatelem a správcem osobních údajů
a třetí osobou (registrující se na webu https://www.czechwindsurfer.cz/ („registrace“), či uzavírající smlouvu o
pronájmu) jako nájemcem a poskytovatelem osobních údajů („nájemní smlouva“).
1. Správce zpracovává osobní údaje klientů za těmito účely: plnění nájemní smlouvy a poskytování služeb,
účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek, marketing. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak
neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, číslo osobních
dokladů při jejich předložení), můžou mít za následek neuzavření nájemní smlouvy a mohou být pronajímatelem
považovány za storno registrace/rezervace sportovního vybavení ze strany nájemce.
2. Správce zpracovává osobní údaje jak tuzemských, tak zahraničních nájemců v tomto rozsahu (totéž platí pro
osobní údaje osob, kterých je nájemce zákonným zástupcem a uvedl je při registraci/uzavření nájemní
smlouvy): jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození, dobu nájmu, adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu fyzické osoby,
či jiného dokladu (řidičský průkaz, apod.), telefonní číslo a e-mailová adresa,
3. Pronajímatel bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění účelům popsaným shora.
Jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány pro shora popsané účely, budou správcem zničeny nebo smazány.
4. Nájemce jako poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že po dobu trvání pronájmu sportovního vybavení
dle nájemní smlouvy, může být na místě poskytnutí pronájmu sportovního vybavení pořizován videozáznam,
fotozáznam, může být provozován kamerový systém se záznamem a to především pro účely marketingu a
ochrany majetku; nájemce s takovým pořizováním a použitím souhlasí.
5. Nájemce má právo: na přístup k osobním údajům; informace, které údaje pronajímatel jako správce
zpracovává, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení; na
opravu nepřesných/neúplných osobních údajů; na výmaz osobních údajů („být zapomenut“), pokud
pominul důvod jejich zpracování

