Umowa nr ____/_________ o świadczenie usług
Wrocław dnia

Umowa zawarta jest pomiędzy
Piotr Baranowski
al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 69/7
51-162 Wrocław
NIP 5992936918
kontakt@pinworkshop.pl
zwaną dalej Usługodawcą
a
imię i nazwisko/nazwa firmy
numer telefonu
zwanym/ą dalej Abonentem

Usługobiorca (jeżeli nie uzupełnione obowiązują dane Abonenta)
imię i nazwisko
numer telefonu

Przedmiot Umowy
1. Usługodawca dostarcza Usługobiorcy usługi wynajmu narzędzi należących do Usługodawcy i znajdujących się w
przestrzeni PIN Workshop przy alei Ludomira Różyckiego 1C hala nr 11 pomieszczenie nr 24 zwaną dalej przestrzenią PIN
Workshop maksymalnie przez
dni
w dniach wybranych przez Usługobiorcę w ramach godzin otwarcia przestrzeni PIN Workshop w czasie trwania umowy.
2. Po zgłoszeniu obsłudze Usługobiorca w czasie trwania umowy może skorzystać z dodatkowej usługi wynajmu narzędzi
maksymalnie pół godziny dziennie w ramach godzin otwarcia przestrzeni PIN Workshop. Taka usługa nie wlicza się w limit
podany w punkcie 1 w paragrafie “Przedmiot Umowy”.

3. Usługobiorca może przechowywać na terenie przestrzeni PIN Workshop materiały i narzędzia używane do aktualnych
projektów. Muszą one być opisane imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Zostawiać je można na przeznaczonych do
tego regałach, w miarę dostępnego miejsca. Rzeczy nieopisane przechodzą na własność Usługodawcy.
4. Za zgodą obsługi przestrzeni PIN Workshop Usługobiorca może również zostawiać rzeczy w przestrzeni PIN Workshop na
innych zasadach uzgodnionych indywidualnie.

Czas trwania Umowy
1. Umowa zawarta jest na czas określony
od
do

Płatności
1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty abonamentu niezwłocznie po podpisaniu umowy w kwocie

Rozwiązanie Umowy
1. Zarówno Abonent, jak i Usługodawca nie może wypowiedzieć Umowy.
2. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. Łamania postanowień regulaminu przestrzeni PIN Workshop
b. Naruszania przepisów prawa w związku z korzystaniem z Usługi
c. Braku możliwości świadczenia usług ze względu na zaistniałe warunki techniczne

Postanowienia końcowe
1. Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać regulaminu wywieszonego w widocznym miejscu w przestrzeni PIN Workshop.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Regulaminie oraz
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

RODO
1. Administratorem danych osobowych Abonenta i Usługobiorcy jest Usługodawca
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Usługodawcą
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. realizacji zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c. dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań w prawnie uzasadnionym interesie Usługodawcy (art. 6 ust.
1 lit. f RODO)
4. Okres przetwarzania danych osobowych Abonenta i Usługobiorcy jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który dane osobowe Abonenta i Usługobiorcy będą przechowywane, zależy od
a. czasu obowiązywania umowy
b. przepisów prawa, które mogą obligować Usługodawcę do przetwarzania danych przez określony czas
c. okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Usługodawcy.
5. Abonent i Usługobiorca mają prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie,
gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach,
kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Usługodawcy
f. przenoszenia swoich danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. W zakresie, w jakim dane Abonenta i Usługobiorcy są przetwarzane na podstawie zgody Abonenta i Usługobiorcy mają
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez
wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź mailowy Usługodawcy.
7. Podanie danych osobowych Abonenta i Usługobiorcy jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

podpis Usługodawcy
podpis Abonenta
podpisy Usługobiorcy

