
Licencja od: Kancelaria Prawa Motoryzacyjnego – www.motoprawnik.com 
motoprawnik@motoprawnik.com  

Miejscowość………………., Data……………….r 
 

Umowa najmu samochodu 
   

NAJEMCA:  WYNAJMUJĄCY: 
imię i nazwisko lub dane firmy: 
adres: 
 
 

 Komfort-Trans Tomasz Ocipiński  
ul. Gogolińska 8  
47-320 Obrowiec 

  NIP: 1990032837 

BDO: 000345529 
PESEL (osoba prywatna):  
NIP:  
(przedsiębiorca lub osoba prawna) 

 rachunek bankowy do wpłat: 

62 1140 2004 0000 3502 7499 0219 
rodzaj, numer i seria dowodu tożsamości osoby 
podpisującej umowę: 
 
 

  
podstawowe warunki najmu: 

telefon: 
 

 data, godzina i miejsce 
wydania samochodu: 

mail:   

  

SAMOCHÓD: 
 data, godzina i miejsce  

zwrotu samochodu: 
 

marka:   FORD  samochód może w czasie najmu 

może opuścić Polskę: [   ] tak   [   ]  nie  

model:  TOURNEO CUSTOM  długość najmu w dniach: 

 
numer rejestracyjny:  SK 690UM  stawka dobowa najmu: 

złotych 

VIN:  WF03XXTTG3MJ86110 
 

 łącznie czynsz najmu:  
złotych 

dodatkowe uzgodnienia, dane innych osób 
korzystających z samochodu  

 limit kilometrów: 
 

  kaucja:  
złotych 

  przy podpisaniu zapłacono: 
złotych 

Przeczytałem/am i akceptuję regulamin (Szczegółowe Warunki Najmu) stanowiący część umowy.  

 

Najemca:  Wynajmujący:  
 
 
 
 
czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem 

 
 
 
 
 
czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem 
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Licencja od: Kancelaria Prawa Motoryzacyjnego – www.motoprawnik.com 
motoprawnik@motoprawnik.com  

                                                                                                      Załącznik do umowy najmu samochodu

Klauzula informacyjna RODO i Regulamin – Szczegółowe Warunki Najmu 

1. Klauzula informacyjna RODO 

w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: 

„RODO” Wynajmujący informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Tomasz Ocipiński („administrator”) prowadzący 

działalność gospodarczą jako Komfort-Trans 

Tomasz Ocipiński. Kontakt z osobami 

odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych: 

Tomasz Ocipiński ul. Gogolińska 8, 47-320 

Obrowiec. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne w celu podjęcia działań na żądanie 

Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. Brak podania danych 

uniemożliwi podjęcie przez administratora 

żądanych działań, przekazanie informacji, zawarcie 

i realizację umowy. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w 

celach: podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (np. w celu umożliwienia 

rozpatrzenia zapytania), w przypadku zawarcia 

umowy - w celu jej wykonania - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO; jak też w celu zabezpieczenia i 

realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora (w tym umożliwienia dochodzenia 

roszczeń z zawartej umowy) - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: w 

celu zawarcia umowy - przez okres niezbędny do 

podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie 

Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy; w przypadku zawarcia z 

Panią/Panem umowy przez okres niezbędny dla 

realizacji umowy; w celu zabezpieczenia i realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów administratora – 

przez okres przedawnienia roszczeń mogących 

wynikać z umowy; administrator może 

przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez 

dłuższy okres, gdy będzie istniała inna podstawa 

przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO. 

5. Administrator nie będzie przekazywać danych 

innym administratorom. W razie powstania 

rzeczowej potrzeby administrator powierzy dane do 

przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z 

art. 28 RODO. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

(poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego), nie będą też podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku uznania, że dane są 

przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora: dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f 

RODO - w ramach art. 21 RODO. 

2. Regulamin - Szczegółowe 

Warunki Najmu 
 

1. Ten Regulamin określa szczegółowe warunki umów 

najmu zawieranych przez Wynajmującego (Tomasz 

Ocipiński) z Najemcą wskazanym w treści umowy 

najmu. Samochód - przedmiot najmu zwany będzie 

dalej również „Pojazdem”. 

2. W przypadku sprzeczności między 

postanowieniami tego regulaminu a daną umową 

rozstrzygająca jest treść umowy.  

3. Przy wydaniu i zwrocie Pojazdu zostanie 

sporządzony protokół opisujący stan Pojazdu, 

według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

4. Bez uprzedniej pisemnej lub mailowej zgody 

Wynajmującego Najemca nie może oddawać 

Pojazdu w podnajem, użytkowanie ani inny 

stosunek prawny. 

5. Pojazdem mogą kierować w imieniu Najemcy 

wyłącznie osoby fizyczne które zostały wskazane w 

treści umowy, o ile osiągnęły wiek co najmniej 18 

lat i mają uprawnienia do kierowania Pojazdem.  

6. Wynajmujący ma prawo kontrolowania sposobu 

użytkowania Pojazdu w okresie najmu, za 

jednodniowym uprzedzeniem lub zdalnie (przez 

GPS). Odmowa udostępnienia Pojazdu do kontroli 

bez uzasadnienia upoważnia Wynajmującego do 

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

7. Najemca jest zobowiązany do: 

o zapewnienia, że Pojazd nie będzie użytkowany 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez 

uprzedniej pisemnej lub mailowej zgody 

Wynajmującego 

o zapewnienia, że Pojazd będzie użytkowany 

zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami 

prawidłowej eksploatacji oraz 

postanowieniami umowy i tego regulaminu  

o zapewnienia, że kierujący Pojazdem przed 

każdą podróżą sprawdzi poziom płynów 

eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy, płyn 

wspomagania kierownicy, AdBlue) i uzupełni 

je w razie potrzeby oraz że nie będzie 

przekraczał Pojazdem prędkości 140 km/h 

o zabezpieczania Pojazdu przed kradzieżą, w 

tym: zamykania Pojazdu i uruchamiania 

dostępnych kierowcy alarmów i blokad - 

każdorazowo przy opuszczaniu Pojazdu przez 

kierującego, niepozostawiania w Pojeździe 

jego dokumentów ani kluczyków 

o utrzymywania Pojazdu w czystości i 

niedopuszczania do palenia w Pojeździe 

o niezwłocznego powiadamiania 

Wynajmującego o wszelkich 

nieprawidłowościach w działaniu Pojazdu, 

uszkodzeniu lub kradzieży 

o niedokonywania napraw Pojazdu bez zgody 

Wynajmującego, wezwania Policji w 

przypadku kolizji lub wypadku 

o zwrotu Pojazdu Wynajmującemu w 

uzgodnionym w umowie terminie, a w razie 

jego przekroczenia - w godzinach pracy biura 

Wynajmującego 

o zwrotu Pojazdu z kompletem dokumentów i 

kluczyków oraz ze stanem paliwa takim jak 

przy wydaniu 

o pokrycia kosztów mandatów, kar i opłat 

parkingowych powstałych od wydania Pojazdu 

Najemcy do zwrotu Pojazdu 

o uiszczenia opłaty – 100 zł – za obsługę 

zapytania organu administracji, Policji, straży 

lub towarzystwa ubezpieczeniowego, 

dotyczącego użytkowania Pojazdu przez 

Najemcę. 

8. W przypadku, kiedy okres między wydaniem a 

odbiorem Pojazdu przekracza 30 dni, Najemca 

będzie uiszczał czynsz za dany miesiąc z góry, w 

wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości dni w 

miesiącu i stawce dziennej najmu.  

9. W przypadku opóźnienia z zapłatą którejkolwiek z 

należności lub kary umownej, wynikłej z umowy, 

Najemca zapłaci Wynajmującemu maksymalne 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 

10. Opłaty dodatkowe (kary umowne) za: 

o przekroczenie limitu kilometrów  

– 0,50 zł/kilometr ponad limit  

o zagubienie kluczyka – 1500 zł  

o zagubienie dokumentu samochodu – 1500 zł 

o palenie w Pojeździe – 2000 zł 

o przewóz zwierząt w Pojeździe – 2000 zł 

o zwrot Pojazdu z zabrudzeniami: 

wymagającymi czyszczenia i odkurzenia 

Pojazdu – 500 zł; wymagającymi prania 

tapicerki – 500 zł (płatne osobno) 

o uszkodzenie powłoki lakierniczej, wgniecenia, 

uszkodzenie felg, reflektorów, uszkodzenie 

tapicerki – po 1000 zł za każdy tak uszkodzony 

element Pojazdu 

o udostępnienie Pojazdu osobie nieuprawnionej 

– 2000 zł 

o niepowiadomienie Wynajmującego lub Policji 

o udziale Pojazdu w kolizji lub wypadku – 

2000 zł 

o użytkowanie Pojazdu wyczynowo, w ramach 

zawodów sportowych, z przekroczeniem 

ładowności lub prędkości 140 km/h – 2000 zł 

o zagłuszanie lub modyfikowanie systemu GPS 

Pojazdu – 5000 zł 

o wykorzystanie Pojazdu do komercyjnego 

przewozu osób bez uprzedniej pisemnej lub 

mailowej zgody Wynajmującego – 3000 zł. 

11. W przypadku niezwrócenia Pojazdu w 

umówionym terminie Najemca zapłaci za każdą 

rozpoczętą dobę czynsz najmu według 

dotychczasowej stawki oraz karę umowną w 

wysokości iloczynu: podwójnej stawki dziennej 

czynszu i ilości rozpoczętych dni opóźnienia. 

12. W przypadku przemieszczenia Pojazdu poza 

granicę Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej 

zgody Wynajmującego Wynajmujący ma prawo: 

obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 

iloczynu 1000 zł i ilości dni, w których Pojazd 

przebywał poza granicą oraz (niezależnie) 

rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia. 

13. Wynajmujący może żądać odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

14. Kaucja zabezpiecza roszczenia Wynajmującego 

wynikłe ze stosunku najmu. Wynajmujący może 

potrącić z kaucji koszty rynkowe napraw kolizji lub 

uszkodzeń wnętrza Pojazdu i kary umowne. 

Pozostałą do zwrotu kaucję Wynajmujący przekaże 

Najemcy w terminie 14 dni od rozliczenia 

należności Wynajmującego z tytułu najmu Pojazdu. 

15. Najemca nie może potrącić należności ze 

stosunku najmu z innymi wierzytelnościami 

względem Wynajmującego. Zakaz potrącania nie 

dotyczy konsumentów. 

16. Odpowiedzialność Wynajmującego ograniczona 

jest do winy umyślnej, szkody rzeczywistej i 

uzgodnionej kwoty czynszu. Powyższe 

postanowienie nie dotyczy konsumentów. 

17. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia 

Wynajmującego o nowym adresie w terminie 14 dni 

od dnia zmiany adresu. W braku powiadomienia, 

wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowy 

adres uważa się za skutecznie doręczoną. W 

przypadku zaistnienia sporu sądem właściwym do 

jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy 

miejscowo dla Wynajmującego. Powyższe 

postanowienia nie dotyczą konsumentów.  

18. Zmiany i uzupełnienia umowy oraz odstąpienie 

od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Nie dotyczy to uzgodnienia zmian co 

do: daty i godziny wydania samochodu, daty i 

godziny zwrotu samochodu, długości najmu w 

dniach, limitu kilometrów oraz ustaleń co do osób 

korzystających z samochodu – które mogą nastąpić 

w formie dokumentowej (na przykład mailem lub 

smsem), po potwierdzeniu ich przez 

Wynajmującego.

 

mailto:motoprawnik@motoprawnik.com


Licencja od: Kancelaria Prawa Motoryzacyjnego – www.motoprawnik.com 
motoprawnik@motoprawnik.com  

   Miejscowość………….., Data..…………………. r, godz. _______ 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SAMOCHODU: 
 

   

[   X   ] WYDANIE  [        ] ZWROT  
 

 w imieniu Najemcy samochód  
bierze / zwraca: 

marka:  FORD 
 

 imię i nazwisko: 

model:  TOURNEO CUSTOM 
 

 rodzaj, numer i seria dowodu tożsamości: 
 

 
numer rejestracyjny:  SK 690UM 
 

 telefon: 
 

VIN:  WF03XXTTG3MJ86110  stan nadwozia: 
dokumenty:  [        ] czyste 

[        ] zabrudzone 
[        ] dowód rejestracyjny numer:  
 
[        ] polisa numer:  

 

 Oznaczenia: 
O – odprysk,  R – rysa,  
P – pęknięcie, W – wgniecenie 

przebieg i poziom paliwa: 
 

 

 

 

 

stan wnętrza:  
[        ] czyste 
[        ] zabrudzone 
[        ] uszkodzenia 

 

wyposażenie:  
[        ] gaśnica 
[        ] trójkąt  
[        ] koło zapasowe 

 

inne uwagi:   

   

Potwierdzam przekazanie samochodu zgodnie z powyższymi danymi. 

za Najemcę:  za Wynajmującego:  
 
 
 
 
czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem 

 
 
 
 
 
czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem 

 

mailto:motoprawnik@motoprawnik.com


Licencja od: Kancelaria Prawa Motoryzacyjnego – www.motoprawnik.com 
motoprawnik@motoprawnik.com  

   Miejscowość………….., Data..…………………. r, godz. _______ 
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SAMOCHODU: 
 

   

[        ] WYDANIE  [   X   ] ZWROT  
 

 w imieniu Najemcy samochód  
bierze / zwraca: 

marka:  FORD 
 

 imię i nazwisko: 

model:  TOURNEO CUSTOM 
 

 rodzaj, numer i seria dowodu tożsamości: 
 

 
numer rejestracyjny:  SK 690UM 
 

 telefon: 
 

VIN:   WF03XXTTG3MJ86110  stan nadwozia: 
dokumenty:  [        ] czyste 

[        ] zabrudzone 
[        ] dowód rejestracyjny numer:  
 
[        ] polisa numer:  

 

 Oznaczenia: 
O – odprysk,  R – rysa,  
P – pęknięcie, W – wgniecenie 

przebieg i poziom paliwa: 
 

 

 

 

 

stan wnętrza:  
[        ] czyste 
[        ] zabrudzone 
[        ] uszkodzenia 

 

wyposażenie:  
[        ] gaśnica 
[        ] trójkąt  
[        ] koło zapasowe 

 

inne uwagi:   

   

Potwierdzam przekazanie samochodu zgodnie z powyższymi danymi. 

za Najemcę:  za Wynajmującego:  
 
 
 
 
czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem 

 
 
 
 
 
czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem 
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