Najemodajalec:
Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, ki ga zastopa
direktor Aleš Kalan
in
Najemnik (ime in priimek): ___________________________________
Naslov (ulica in pošta):_______________________________________
Telefon:___________________________________________________
Vrsta osebnega dokumenta:___________________________________
Številka osebnega dokumenta: ________________________________
sklepata naslednjo
POGODBO ZA IZPOSOJO KOLESA










Uvodno določilo:
Pogodbeni stranki uvodoma soglasno ugotavljata, da:
je vožnja s kolesom na lastno odgovornost
najemnik kolesa in kolesarske opreme podpiše pogodbo, v kateri soglaša s splošnimi
pogoji najemodajalca
je najemnik kolesa in kolesarske opreme dolžan paziti na kolo in kolesarsko opremo, ga
vrniti v brezhibnem stanju in do dogovorjene ure. V primeru poškodovanja kolesa in
kolesarske opreme, najemnik povrne najemodajalcu škodo iz tega naslova
pred najemom najemnik plača varščino, in sicer v višini 50 EUR, ki jo najemodajalec v
primeru vračila nepoškodovanega in brezhibnega kolesa in kolesarske opreme vrne v
celoti
dnevni najem traja predvidoma od prvega dne ob 8:00 do drugega dne do 16:00
večdnevni najem traja predvidoma od prvega dne od 08:00 do zadnjega dne do 16:00
dnevni najem traja predvidoma od prvega dne ob 8:00 do drugega dne do 16:00
v primeru, da se ure trajanja najema spremenijo glede na zgoraj opredeljene, jih
najemodajalec in najemnik predhodno uskladita in potrdita
Varstvo osebnih podatkov:
Dani osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika. Zbrane
osebne podatke bo Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju
Javni zavod Sotočje) obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Javni zavod Sotočje se zavezuje,
da zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Zbrani podatki se hranijo
3 leta. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu
privolitve posreduje na naslov Javni zavod Sotočje, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode,
oz. na e-naslov info@zavodsotocje.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do
podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov,
omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov. Pooblaščena oseba za
varstvo osebnih podatkov je doc. dr. Miha Dvojmoč, miha.dvojmoc@infocenter.si.
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve
pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Predmet najema (ustrezno obkrožiti):
- električno treking kolo SCOTT SUB CROSS eride 30 men 19, črne barve
- električno gorsko kolo SCOTT ASPECT eride 40 (EU) 19, črne barve

Trajanje najema:
Ta najemna pogodba se sklepa za obdobje (ustrezno obkrožiti):
- ________ ur, in sicer dne _______ od ___:___ ure do dne ___:___ ure,
- ________ dni, in sicer od dne _______ od ___:___ ure do dne ___:___ ure
- ________ tednov, in sicer od dne _______ od ___:___ ure do dne ___:___ ure
Stanje predmeta:
Najemnik s podpisom pogodbe potrjuje brezhibnost kolesa in kolesarske opreme oz. se
seznani z dopustno napako manjšega obsega, ki je posledica redne obrabe kolesa in ne
pomeni nevarnosti za upravljanje s kolesom oziroma varno vožnjo.
Plačilo in kavcija:
Ob podpisu te pogodbe najemnik vplača kavcijo v višini 50,00 EUR (z besedo: petdeset
evrov, 0/00 centov).
V primeru zamude pri vrnitvi najetega kolesa se obračunava pogodbena kazen – celoten
zamujeni čas plus cena najema za dodatni dan.
Izključitev odgovornosti Javnega zavoda Sotočje Medvode
Za poškodbe uporabnika, nastale pri uporabi kolesa, Javni zavod Sotočje Medvode ne
odgovarja. Uporabnik se s podpisom strinja, da uporablja kolo na lastno odgovornost in da
Javni zavod Sotočje Medvode v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.
V času trajanja uporabe (od prevzema do vračila) uporabnik odgovarja za vsa dejanja
storjena z najetim kolesom in za vso materialno in nematerialno škodo, ki pri uporabi
kolesa nastane tretjim osebam.
Končne določbe
Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en
izvod pa najemojemalec.
Datum:

Datum:

Najemnik (podpis)

Najemodajalec (podpis)

