Regulamin użyczenia słuchawek na potrzeby wydarzeń
organizowanych w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego użyczenia i korzystania ze
słuchawek (dalej „sprzęt”) wyłącznie na potrzeby wydarzeń organizowanych w siedzibie
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
2. Właścicielem sprzętu jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie
(02-739),
przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 dalej „FINA”.
3. Sprzęt może zostać użyczony wyłącznie osobie pełnoletniej, legitymującej się dowodem
osobistym lub innym stosownym dokumentem potwierdzającym jej dane osobowe (dalej
„Biorący”).
4. Osoba niepełnoletnia może korzystać ze sprzętu pod opieką opiekuna lub przedstawiciela
ustawowego, działającego w jej imieniu.
5. Sprzęt może być wykorzystywany przez Biorącego wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w
wydarzeniach organizowanych na terenie siedziby FINA.
6. Zabrania się wynoszenia sprzętu poza teren siedziby FINA.
7. Jednemu Biorącemu może zostać użyczona 1 sztuka sprzętu, z wyłączeniem Biorącego, który jest
opiekunem lub przedstawicielem ustawowym, któremu może być użyczany sprzęt w większej
ilości, umożliwiającej uczestnikom pozostającym pod jego opieką uczestniczenie w wydarzeniu.
8. Osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających sprzęt nie zostanie
użyczony.
9. Użyczenie sprzętu następuje:
a) na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Biorącego formularza, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej „Formularz”),
b) po okazaniu dokumentu, o którym mowa w pkt 3Regulaminu i zweryfikowaniu przez
pracownika FINA danych osobowych Biorącego zawartych w Formularzu,
c) po wypełnieniu przez pracownika FINA w Formularzu numeru użyczanego sprzętu oraz daty i
godziny jego użyczenia.
10. Biorący zobowiązuje się do:
a) korzystania z użyczonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) zwrócenia użyczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez FINA wraz z zakończeniem
wydarzenia w stanie niepogorszonym,
c) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy sprzętu uszkodzonego z jego winy,
d) nieodstępowania użyczonego sprzętu jakimkolwiek osobom trzecim,
e) opieki nad sprzętem przez cały okres użyczenia.
11. W przypadku utraty użyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Biorący jest
zobowiązany do zwrotu FINA równowartości wartości sprzętu w wysokości 200 zł za każdą sztukę
sprzętu.
12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu, Biorący jest zobowiązany do pokrycia kosztów
naprawy, zgodnie z wyceną serwisu, przekazaną Biorącemu przez FINA. FINA zastrzega sobie
możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa
stanie się niemożliwa lub nieopłacalna. W takim wypadku Biorący zobowiązuje się do zapłaty
kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu, o której mowa w ust. 12 Regulaminu.
13. W momencie zwrotu sprzętu i potwierdzeniu przez pracownika FINA, że sprzęt nie został
uszkodzony Formularz zawierający dane osobowe Biorącego zostanie zniszczony w obecności
Biorącego. W przypadku niezwrócenia sprzętu lub jego uszkodzenia, Formularz zawierający dane
osobowe Biorącego zostanie zachowany przez FINA, a dane osobowe w nim zawarte będą
przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w
szczególności w celu rozliczenia Biorącego z użyczonego sprzętu lub ewentualnego dochodzenia
roszczeń przez Administratora, wynikających z zawartej umowy użyczenia sprzętu.

14. W przypadku stwierdzenia faktu zagubienia lub całkowitego zniszczenia sprzętu, FINA sporządzi
protokół zagubienia lub zniszczenia sprzętu.
15. Wobec Biorących, którzy nie wywiążą się z zobowiązań określonych w Regulaminie, FINA będzie
dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16. FINA informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu tj. imię, nazwisko, adres
zamieszkania, Pesel oraz numer telefonu jest Filmoteka Narodowa – Instytut
Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739), przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP:
5213784838 („Administrator”),
b) dane osobowe zawarte w Formularzu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie
w celu użyczenia sprzętu lub w celu ewentualnego rozliczenia lub dochodzenia roszczeń
przez FINA w związku z nie zwróceniem lub uszkodzeniem użyczonego sprzętu, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z
dnia
27
kwietnia
2016
roku
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
„RODO”),
c) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować
się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres email: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Biorącego,
d) dane osobowe Biorącego zawarte w Formularzu nie będą udostępniane podmiotom
mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach
trzecich,
e) dane osobowe Biorącego zawarte w Formularzu nie podlegają profilowaniu,
f) dane osobowe Biorącego zawarte w Formularzu będą przechowywane przez okres
korzystana ze sprzętu do momentu jego zwrotu (wykonania umowy użyczenia), a w
przypadku
okoliczności,
o których mowa w pkt 13 zdanie drugie dane będą przechowywane do czasu upływu
ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz z zastrzeżeniem właściwych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
g) w odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Biorącemu
przysługuje prawo do:
i. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
ii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes
Administratora,
iii. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Biorący
uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy
RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
17. Biorący przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt
16 lit. a) jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia
umowy użyczenia sprzętu.
18. Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie www.fina.gov.pl.
19. FINA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków użyczenia sprzętu na potrzeby wydarzeń organizowanych
w siedzibie FINA. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej
www.fina.gov.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
FORMULARZ UŻYCZENIA SŁUCHAWEK
W RAMACH CYKLU KINA PLENEROWEGO „WIECZNE LATO”

NUMER(Y) SŁUCHAWEK:
(WYPEŁNIA PRACOWNIK FINA)

LICZBA SŁUCHAWEK *
(WYPEŁNIA PRACOWNIK FINA)

DATA I GODZINA UŻYCZENIA SŁUCHAWEK:
(WYPEŁNIA PRACOWNIK FINA)

Potwierdzam zgodność danych Biorącego z przedstawionym do wglądu dokumentem tożsamości.

…………………….…………………………………………………
Podpis pracownika FINA

IMIĘ I NAZWISKO**:
(Biorący)

ADRES ZAMIESZKANIA Biorącego**:

NUMER PESEL Biorącego**:

TELEFON KONTAKTOWY Biorącego**:
Jako Biorący, niniejszym oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią „Regulaminu użyczenia słuchawek na potrzeby wydarzeń organizowanych w siedzibie
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego” oraz akceptuję zawarte w nim postanowienia i zobowiązania,
b) podane przeze mnie dane są prawdziwe.

………………………………………………………..………….
Podpis Biorącego

*WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY BIORĄCY JEST OPIEKUNEM LUB USTAWOWYM PRZEDSTAWICIELEM OSÓB, W IMIENIU I NA
RZECZ KTÓRYCH UŻYCZANY JEST MU SPRZĘT W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ JEDNA SZTUKA
**PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE. JEDNAKŻE NIEPODANIE DANYCH SKUTOWAĆ BĘDZIE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYCZENIA
SŁUCHAWEK

