
1. Zastosowanie przedmiotowych postanowień
Niniejsze zasady i przepisy mają zastosowanie do wynajmu urządzeń  
Rentpartner (zwanych dalej „Przedmiotem”), określonego w umowie 
wynajmu, na mocy której Wynajmującym jest Superhobby Market Budow-
lany Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Krakowskiej 102, 02-180 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000092178, NIP: 951-10-08-094, REGON: 011429513, 
z kapitałem zakładowym w wysokości 740 000 500 PLN, posiadająca 
status dużego przedsiębiorcy, zwana dalej „Wynajmującym”. Niniejsze 
postanowienia mają zastosowanie do wszystkich umów wynajmu, których 
stroną jest Wynajmujący, o ile strony nie uzgodniły wcześniej inaczej na 
piśmie. Wszelkie zasady i przepisy najemców, nabywców lub innych kon-
trahentów, zwanych dalej „Najemcą”, nie mają zastosowania, nawet jeśli 
Najemca wyraźnie będzie odnosić się do nich w swojej korespondencji i 
dokumentach.

2. Ustanowienie stosunku wynajmu
Umowa dotycząca wynajmu Przedmiotu zostanie zawarta po jej podpisaniu 
przez Wynajmującego i Najemcę i wejdzie w życie w zależności od tego, 
który z poniższych przypadków będzie mieć zastosowanie:
a)  w przypadku odbioru Przedmiotu – od momentu odbioru wynajmo-

wanego Przedmiotu od Wynajmującego;
b)  w przypadku dostarczenia Przedmiotu – od momentu załadowania 

wynajmowanego Przedmiotu do transportu przez Wynajmującego.

3. Dostępność i zwrot
3.1.  Najemca musi odebrać, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa 

w pkt. 2 (a), wynajmowany Przedmiot od Wynajmującego i zwrócić 
go Wynajmującemu na zakończenie okresu wynajmu, o ile strony 
nie uzgodniły wyraźnie, że stroną odpowiedzialną za dostarczenie 
i/lub zwrot wynajmowanego Przedmiotu będzie Wynajmujący. 
Okres wynajmu zostanie określony w umowie wynajmu (data i 
godzina przekazania oraz przewidywany zwrot towaru). Najemca 
ma obowiązek zwrócić wynajmowany Przedmiot przed upływem 
terminu zwrotu Przedmiotu (data i godzina) z zastrzeżeniem pkt. 
13.3 poniżej.

3.2.  W momencie zawarcia umowy wynajmu, dostarczenia lub zwrotu 
wynajmowanego Przedmiotu Wynajmujący ma prawo zażądać oka-
zania dokumentu tożsamości przez Najemcę lub osobę twierdzącą, 
że działa za Najemcę i w jego imieniu. Jeśli Najemca nie jest osobą 
fizyczną, Wynajmujący zawrze umowę tylko po okazaniu dokumentu 
tożsamości osoby odbierającej Przedmiot oraz pisemnego zlecenia 
wykonania pracy wydanego przez daną spółkę oraz po otrzymaniu 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydanego nie więcej 
niż trzy miesiące wcześniej. Osoba twierdząca, że działa za Najemcę 
i w jego imieniu, powinna przedstawić Wynajmującemu upoważnie-
nie do działania za Najemcę i w jego imieniu.

4. Okres dostawy 
Okresy lub dni, w których wynajmowany Przedmiot ma zostać udostępnio-
ny lub dostarczony Najemcy, muszą zostać wyraźnie określone w umowie 
wynajmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Wynajmujący może zostać 
uznany za winnego naruszenia umowy (Przedmiot nie spełnia wymogów 
opisanych w umowie wynajmu), jeśli otrzymał od Najemcy zawiadomienie 
o niewykonaniu zobowiązań, w którym określony został odpowiedni termin 
wywiązania się z zobowiązań. W tym zakresie Wynajmujący zastrzega 
sobie prawo do dostarczenia alternatywnego Przedmiotu odpowiednie-
go do tych samych celów oraz o co najmniej takiej samej mocy. Jeśli 
Wynajmujący dopuści się naruszenia z przyczyn zawinionych przez niego, 
ma obowiązek zapłacić Najemcy kwotę ryczałtową odszkodowania z tego 
tytułu. Kwota ryczałtowa oznacza, że straty wynagradzane przez Wynajmu-
jącego nie mogą przekroczyć stawki wynajmu za określony okres wynajmu 
i muszą wynosić przynajmniej 5 PLN. 

5. Kontrola
Najemca przeprowadzi kontrolę wzrokową Przedmiotu przed odebraniem 
go od Wynajmującego oraz przed użyciem go. Uznaje się, że po przepro-
wadzeniu kontroli wzrokowej Najemca jest świadomy stanu technicznego 
Przedmiotu i akceptuje go oraz że wspomniany Przedmiot nie zawiera 
żadnych wad. W razie wykrycia jakichkolwiek wad lub usterek lub 
zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń Najemca natychmiast skontaktuje 
się z Wynajmującym. Jeśli przeprowadzono kontrolę wzrokową, strony 
zakładają, że po odebraniu przez Najemcę wynajmowany Przedmiot nie 
zawierał wad i w momencie odebrania przez Najemcę nadawał się do celu 
ekonomicznego, do jakiego był przeznaczony.

6. Stawka wynajmu
Stawka wynajmu określona w umowie wynajmu jako kwota brutto 
(włącznie z kwotą odszkodowania, o której mowa w pkt. 12 niniejszych 
zasad i przepisów) zawiera VAT, natomiast nie obejmuje kosztów paliwa, 
oleju, innych materiałów eksploatacyjnych, transportu ani przeniesienia 
odpowiedzialności (por. art. 12). 

7. Kaucja gwarancyjna 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania od Najemcy kaucji 
gwarancyjnej za każdy wynajmowany Przedmiot w celu zabezpieczenia 
odszkodowania z tytułu ewentualnej straty lub szkody. Kaucję gwarancyjną 
można uiścić gotówką lub kartą płatniczą. Kwota kaucji gwarancyjnej 
zostanie określona proporcjonalnie do ustalonego okresu wynajmu i 
wartości wynajmowanego Przedmiotu. Kwota kaucji gwarancyjnej zostanie 
określona w umowie wynajmu zawartej przez Wynajmującego i Najemcę. 
Jeśli Najemca zamierza przedłużyć umowę, musi uiścić nową kaucję gwa-
rancyjną najpóźniej w dniu wejścia w życie wspomnianego przedłużenia. W 
razie gdyby Najemca nie uiścił kaucji gwarancyjnej w ustalonym terminie, 
Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie bez uszczerbku 
dla swojego prawa do odszkodowania, o którym mowa w pkt. 13.3 niniej-
szych zasad i przepisów. Najemca nie może traktować kaucji gwarancyjnej 
jako zaliczki na poczet stawki wynajmu. Na zakończenie okresu wynajmu 
Wynajmujący może odliczyć od kaucji gwarancyjnej wszelkie stawki 
wynajmu należne na jego rzecz od Najemcy z tytułu wynajmowanego 
Przedmiotu. Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi po ustaleniu, że Najemca 
wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań do dnia określonego w 
umowie wynajmu jako ostatni dzień ważności umowy wynajmu.
Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi po rozliczeniu zwrotu wynajmowanego 
Przedmiotu. Zwrot kaucji gwarancyjnej zostanie dokonany w gotówce lub 
– w zależności od wyboru Najemcy – przelewem bankowym. Wynajmujący 
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości kaucji gwarancyjnej 
podlegającej zwrotowi o kwotę wynagrodzenia za usługi, o których 
mowa w pkt. 14.1. W przypadku, gdy zwrot kaucji gwarancyjnej zostanie 
dokonany przelewem bankowym, Wynajmujący niniejszym informuje, że 
wspomniany zwrot kaucji może potrwać dłużej ze względu na procedury 
płatności obowiązujące u odpowiednich operatorów płatności i w odpo-
wiednich bankach, na które Wynajmujący nie ma wpływu.

8. Zobowiązania Najemcy
Najemca jest zobowiązany do użytkowania wynajmowanego przedmiotu 
we właściwy sposób oraz wyłącznie zgodnie z warunkami umowy. Najem-

ca jest w szczególności zobowiązany do:
a)  obsługiwania wynajmowanego Przedmiotu zgodnie z zasadami bez-

pieczeństwa i instrukcją obsługi przekazaną w momencie dostawy; 
b)  użytkowania wynajmowanego Przedmiotu zgodnie z jego przezna-

czeniem;
c)  niepodnajmowania, niewynajmowania i nieudostępniania 

wynajmowanego Przedmiotu osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Wynajmującego;

d)  odrzucania wszelkich roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie 
w stosunku do wynajmowanego Przedmiotu oraz ubezpieczenia 
Wynajmującego od odpowiedzialności z tytułu takich roszczeń, jeśli 
się pojawią;

e)  udostępniania Wynajmującemu wynajmowanego Przedmiotu w 
dowolnym czasie;

f)  niewprowadzania żadnych zmian do wynajmowanego Przedmiotu;
g)  dopilnowania, aby wynajmowany Przedmiot nie został udostępniony 

nieupoważnionym osobom;
h)  zwrócenia Wynajmującemu wynajmowanego Przedmiotu w czystym 

i dobrym stanie wraz z zakończeniem okresu wynajmu; 
i)  uiszczania wszelkich płatności, a także podatków i kar wynikających 

z użytkowania wynajmowanego Przedmiotu przez Najemcę lub 
osoby trzecie.

9. Odpowiedzialność Wynajmującego 
9.1.  Wynajmujący niniejszym gwarantuje, że wynajmowany Przedmiot 

spełnia wszystkie standardowe wymagania i normy, jakie w rozsąd-
nym zakresie będzie musiał spełniać.

9.2.  Jeśli wynajmowany Przedmiot jest niezgodny z postanowieniami art. 
9.1, Wynajmujący wymieni lub naprawi wynajmowany Przedmiot 
bezpłatnie w okresie wynajmu określonym w umowie wynajmu, 
podając przyczyny reklamacji. 

9.3.  Wynajmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu udokumentowanych 
szkód i strat rzeczy wynikających z zawinionego działania Wynajmu-
jącego (winy umyślnej lub rażącego zaniedbania) aż do wysokości 
rzeczywistej szkody.

9.4.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynika-
jących z naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
Najemcę przy użytkowaniu przedmiotu wynajmu i/lub niestosowania 
się przez Najemcę do instrukcji obsługi wynajmowanego Przed-
miotu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przedmiot 
wynajmu jest użytkowany przez osoby, które nie mają odpowiednich 
pozwoleń wymaganych przepisami prawa, jeśli przedmiot wynajmu 
jest obsługiwany przez osobę nieletnią i/lub jeśli przedmiot wynajmu 
jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. Wynajmujący nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z podnajmu, 
użyczenia lub użytkowania przedmiotu wynajmu przez Najemcę na 
rzecz osób trzecich.

9.5.  Najemca jest zobowiązany do stosowania w rozsądnym zakresie 
wszelkich środków, które mogą lub mogłyby zmniejszyć stratę lub 
szkodę bądź jej zapobiec.

10. Straty i szkody
10.1.  Każde uszkodzenie wynajmowanego Przedmiotu, które zaistnieje w 

okresie wynajmu, zostanie zgłoszone Wynajmującemu natychmiast 
po jego wykryciu, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od 
zaistnienia. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia 
wynajmowanego Przedmiotu (lub jego części), niezależnie od 
przyczyny lub okoliczności, jakie zaistnieje w okresie od daty 
odbioru wynajmowanego Przedmiotu przez Najemcę do dnia zwrotu 
wspomnianego Przedmiotu Wynajmującemu. Najemca zobowiązuje 
się wypłacić Wynajmującemu wynagrodzenie z tytułu uszkodzenia, 
zniszczenia lub utraty wynajmowanego Przedmiotu ustalone 
według aktualnej wartości rynkowej wynajmowanego Przedmiotu 
po odliczeniu amortyzacji na podstawie wieku lub liczby godzin 
eksploatacji wynajmowanego Przedmiotu lub – jeśli jest to niższa 
wartość – kosztu naprawy wynajmowanego Przedmiotu. Powyższe 
zostanie określone w raporcie szkód zaakceptowanym przez Najem-
cę. Tę samą zasadę stosuje się w przypadku uszkodzenia części i/
lub akcesoriów wynajmowanego Przedmiotu. 

10.2.  Jeśli Przedmiot zostanie utracony, z tytułu czego Wynajmujący już 
obciążył Najemcę określoną kwotą zgodnie z wartością rynkową 
Przedmiotu, a następnie zostanie znaleziony i zwrócony, Najemca 
uiści równowartość stawki wynajmu należnej za liczbę dni, gdy Na-
jemca był w posiadaniu wynajmowanego Przedmiotu. Wspomniana 
kwota zostanie odliczona przez Wynajmującego od rekompensaty 
ustalonej według aktualnej wartości rynkowej, jaka podlega zwroto-
wi na rzecz Najemcy.

10.3.  Najemca ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego, czy utrata 
lub kradzież wynajmowanego Przedmiotu lub jego dowolnej części 
i/lub akcesoriów zaistniała z winy Najemcy lub czy Przedmiot lub 
jego dowolna część i/lub akcesoria stały się bezużyteczne lub 
bezwartościowe z winy Najemcy. 

 Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Przedmiotu 
wynikające z jego prawidłowego użytkowania. Najemca jest 
zobowiązany do podjęcia środków ostrożności w celu zapobieżenia 
kradzieży wynajmowanego Przedmiotu, biorąc pod uwagę fakt, że 
Najemca ma obowiązek zwrócić wynajmowany Przedmiot, a takie 
zobowiązanie nie wygasa nawet w razie jakichkolwiek działań osób 
trzecich. 

11. Oszacowanie strat
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do oszacowania wartości szkód lub 
strat w odniesieniu do działania wynajmowanego Przedmiotu zwróconego 
przez Najemcę oraz do oceny ich przyczyny i zakresu, jak również do osza-
cowania kosztów naprawy i/lub czyszczenia wynajmowanego Przedmiotu. 
Dopuszcza się również możliwość wykonania powyższego na życzenie i 
koszt Najemcy przez niezależnego specjalistę od oszacowywania strat. 
Dodatkowym dokumentem na potrzeby ustalenia przyczyn szkód będzie 
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Wynajmują-
cego i Najemcy i sporządzony na podstawie kontroli wzrokowej, rozruchu 
testowego, funkcjonowania urządzenia oraz ewentualnych oględzin 
widocznych uszkodzeń. 
Wynajmujący jest zobowiązany do sporządzenia wstępnego kosztorysu w 
odniesieniu do kosztów, o których mowa wyżej, według stawek obowią-
zujących dla usług Wynajmującego lub usług świadczonych przez autory-
zowanych usługodawców producenta urządzenia oraz do powiadomienia 
o tym Najemcy. Brak odpowiedzi na zawiadomienie ze strony Najemcy 
w terminie 3 dni lub brak uczestnictwa Najemcy w procesie dostawy i 
odbioru lub kontroli sprawi, że Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo 
do niezależnego i ostatecznego ustalenia stanu technicznego zwróconego 
wynajmowanego Przedmiotu, przyczyn ewentualnych uszkodzeń oraz 
kwoty poniesionych przez niego kosztów naprawy.

12. Możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności
Wynajmujący oferuje Najemcy możliwość ubezpieczenia Najemcy od od-
powiedzialności za szkody, o których mowa w art. 11, którą należy wybrać 
przed zawarciem umowy wynajmu oraz na następujących warunkach:
a)  Najemca uiści dodatkowe 10% składki wynajmu (określone w 

umowie wynajmu jako „Ubezpieczenie od Odpowiedzialności 
Odszkodowawczej”(UOO).

b)  po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 10% stawki wynajmu 
przeciwko Najemcy nie będą wnoszone roszczenia o odszko-
dowanie, o którym mowa w art. 11, z tytułu szkód dotyczących 
wynajmowanego Przedmiotu, które zaistniały w okresie wynajmu 
określonym w umowie.

c)  możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności nie będzie mieć 
zastosowania, pomimo wcześniejszego uiszczenia przez Najemcę 
dodatkowej opłaty w wysokości 10% stawki wynajmu, w razie:

 -  szkody lub straty powstałej w wyniku kradzieży, przywłaszczenia,  
  utraty lub usterki;

 -  szkody lub straty powstałej w wyniku celowego działania, umyślnej  
  lekkomyślności, niekompetentnych działań i/lub zaniedbań lub  
  zaniechań; 

 -  szkód dotyczących wyłącznie opon pneumatycznych. 
Możliwość zwolnienia od odpowiedzialności z tytułu szkód jest ustalana 
osobno w momencie zawarcia umowy.

13. Zakończenie umowy wynajmu i zwrot wynajmowanego  
Przedmiotu
13.1.  Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Najemcę 

jest dozwolone z powodu rażącego naruszenia postanowień umowy 
wynajmu przez Wynajmującego, o ile jednocześnie wynajmowany 
Przedmiot zostanie zwrócony Wynajmującemu, a stawka wynajmu 
za pozostały okres wynajmu zostanie uiszczona zgodnie z odpo-
wiednimi postanowieniami umowy wynajmu. 

 Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wynajmu-
jącego jest dozwolone, jeśli Najemca nie wywiąże się z postanowień 
umowy wynajmu lub naruszy je, w szczególności gdy:

 a) Najemca będzie używać Przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem,  
  narażając go w ten sposób na utratę lub uszkodzenie,

 b) Najemca użyczy urządzenia lub odda je w podnajem osobom  
  trzecim bez zgody Wynajmującego.

 Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym przez Wynajmującego 
jest dozwolone, jeśli Najemca nie wywiąże się z postanowień 
umowy wynajmu lub naruszy je.

13.2.  Wraz z zakończeniem okresu wynajmu wynajmowany Przedmiot 
musi zostać udostępniony Wynajmującemu w takim stanie, w 
jakim został przekazany, i musi być całkowicie wyczyszczony. Jeśli 
po dokonaniu zwrotu wynajmowanego Przedmiotu okaże się, że 
wspomniany Przedmiot ma wady, jest uszkodzony lub nie został 
wyczyszczony, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami 
czyszczenia i/lub naprawy lub wartością odtworzeniową wynajmo-
wanego Przedmiotu, w zależności od tego, która z tych kwot jest 
niższa. Wartość odtworzeniowa zostanie określona w raporcie szkód 
i zaakceptowana przez Najemcę.

 Nawet jeśli Najemca był nieobecny (w przypadku, gdy wynajmo-
wany Przedmiot został zwrócony przez osobę trzecią upoważnioną 
do działania za Najemcę i w jego imieniu), oszacowanie wartości 
zwróconego Przedmiotu dokonane w obecności osoby trzeciej po 
zwrocie wynajmowanego Przedmiotu będzie wiążące.

13.3.  Jeśli wynajmowany Przedmiot nie zostanie zwrócony Wynajmujące-
mu zaraz po upływie okresu wynajmu, Najemca powinien wypłacić 
Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości dwukrotnej stawki 
wynajmu za każdy dzień po zakończeniu wspomnianego okresu, 
w którym Najemca pozostawał w zwłoce z powodu niezwrócenia 
Przedmiotu Wynajmującemu, z tym że maksymalna wysokość 
odszkodowania będzie stanowić wartość „nowe za stare” wynajmo-
wanego Przedmiotu. 

13.4.  Najemca nigdy nie może stać się właścicielem wynajmowane-
go Przedmiotu. Jeśli z jakiegoś powodu Najemca nie zwrócił 
wynajmowanego Przedmiotu osobiście lub przez osobę trzecią, 
Najemca jest zobowiązany do uiszczenia wartości odtworzeniowej 
wynajmowanego Przedmiotu na rzecz Wynajmującego, niezależnie 
od zobowiązania Najemcy do uiszczenia stawki wynajmu.

14. Płatność
14.1.  Wynagrodzenie za wynajem wynajmowanego Przedmiotu (stawka 

wynajmu plus opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności) zosta-
nie uiszczone przez Najemcę po dokonaniu zwrotu wynajmowanego 
Przedmiotu na podstawie dokumentów rozliczeniowych wydanych 
przez Wynajmującego (pokwitowania z kasy fiskalnej lub faktury 
VAT) – płatność z dołu. 

14.2.  Kaucja gwarancyjna będzie płatna z góry po zawarciu umowy 
wynajmu. Kaucję gwarancyjną można uiścić gotówką lub kartą 
kredytową. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmniejszenia 
wysokości kaucji gwarancyjnej podlegającej zwrotowi oraz kwoty 
wynagrodzenia za usługi, o których mowa w pkt. 14.1.

14.3.  W razie braku płatności lub opóźnienia płatności Najemca jest winny 
naruszenia z mocy prawa, a Wynajmującemu przysługuje prawo, 
bez konieczności przekazywania zawiadomienia o niewykonaniu 
zobowiązania, do obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi, a 
także kosztami obsługi prawnej oraz innymi kosztami poniesionymi 
w związku z odzyskaniem należności, przy czym ich minimalna 
wartość musi wynosić 15% kwoty głównej. 

 Termin przedłożenia przez Najemcę zastrzeżeń dotyczących 
ustalenia kosztów wynosi 10 dni od daty poinformowania Najemcy o 
wysokości naliczonych kosztów. 

15. Ochrona danych
Dane osobowe przekazane Wynajmującemu zostaną zarejestrowane i 
będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wywiązania się z zobowiązań 
wynikających z naszych stosunków umownych, a jeśli zaistnieje taka po-
trzeba, będą przekazywane do właściwych podmiotów współpracujących 
w roli partnera lub agenta w ramach realizacji umowy. W sprawach zwią-
zanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy 
na adres: danych@obi.pl, kontakt pisemny na adres Wynajmującego lub 
kontakt telefoniczny pod numerem infolinii Wynajmującego: 800 624 624. 
Zawartość klauzuli o obowiązku informacyjnym dla Najemcy stanowi 
załącznik do umowy najmu.

16. Zakres 
W razie gdyby któryś z warunków lub postanowień dotyczących wynajmu 
okazał się nieważny w świetle obowiązującego prawa, nie będzie to wpły-
wać na ważność lub skuteczność pozostałych warunków i postanowień. 
Wspomniane nieważne postanowienie zostanie uznane za zastąpione 
ważnym postanowieniem o znaczeniu możliwie najbardziej zbliżonym do 
celu pierwotnego postanowienia. 

17. Spory
17.1.  Wszelkie spory zaistniałe w związku z umową wynajmu będą roz-

strzygane przez sąd powszechny mający odpowiednią właściwość 
określoną we właściwych postanowieniach obowiązującego prawa 
polskiego. 

17.2.  Strony umowy wynajmu będą przekazywać spory do sądu dopiero 
po podjęciu próby ich rozstrzygnięcia na drodze postępowania 
ugodowego.
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Załącznik nr 1 do Umowy Najmu
Obowiązek informacyjny do umowy najmu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. 
aleja Krakowska 102, 02-180 Warszawa

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się po adresem e-mail: ochrona.danych@obi.pl lub pisemnie na 
adres al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- wykonywanie umowy 
- zabezpieczenie na wypadek dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń jak również zabezpieczenie uzasadnionego interesu  
 Administratora

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,  
 której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
- przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia na wypadek dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń w związku z zawartą  
 umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być OBI Centrala Systemowa sp. z o.o., Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o., a w zakresie 
wykorzystywanej infrastruktury IT również podmioty dostarczającej elementy tej infrastruktury. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego 
pozyskane dane osobowe – tj. Boels Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Połczyńska 114 A, 01-304 Warszawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 
wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora z 
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

7. Ma Pani/Pan prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- żądania ich sprostowania; 
- żądania ich usunięcia
- żądania ich ograniczenia przetwarzania;
- do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 
administratora, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


