IZJAVA /
POGODBA O NAJEMU ELEKTRIČNEGA KOLESA
IME IN PRIIMEK: _________________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________________
Poštna številka in kraj: _____________________________ Telefon: ________________________
Številka osebnega dokumenta: ____________________ Vrsta dokumenta: _________________
Izdana dne: __________________

Izdajatelj: ________________________________________

Predmet najema: E-kolo SCOTT SUBCROSS ERIDE z oznako št.: _________________________

Datum izposoje: ____________________________
Trajanje izposoje:

Od: ______________ ure
Do: ______________ ure

Pogodbeni stranki uvodoma soglasno ugotavljata, da:
• ima ta izvaja, podpisana s strani najemnika e-kolesa pogodbeno veljavo;
• je vožnja s kolesom na lastno odgovornost;
• da najemnik e-kolesa s podpisom te izjave – pogodbe sprejema in soglaša s splošnimi
Pogoji in navodili za izposojo e-koles najemodajalca, ki so priloga k tej izjavi;
• da je najemnik e-kolesa dolžan paziti na kolo in ga vrniti v brezhibnem stanju in do
dogovorjene ure. V primeru poškodovanja kolesa in kolesarske opreme, najemnik
povrne najemodajalcu škodo iz tega naslova, kot je določeno v splošnih pogojih;
• pred najemom najemnik plača varščino, in sicer v višini 20 EUR za posamezno e-kolo,
ki jo najemodajalec v primeru vračila nepoškodovanega in brezhibnega kolesa vrne v
celoti;
• izključi se odgovornost najemodajalca: Občine Apače oziroma Zavoda za razvoj
življenja na podeželju Apače: za poškodbe uporabnika, nastale pri uporabi kolesa.
Uporabnik se s podpisom strinja, da uporablja kolo na lastno odgovornost in da
najemodajalec v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.
Stanje predmeta: Najemnik s podpisom te izjave - pogodbe potrjuje brezhibnost kolesa 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.
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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:_____________

Najemnik:
____________________

Najemodajalec:
_____________________________
ZA OBČINO APAČE – ZAVOD
ZA RAZVOJ ŽIVLJENJA NA
PODEŽELJU APAČE

Predajni zapisnik ob vračilu kolesa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Najemnik:
____________________

Najemodajalec:
_____________________________
ZA OBČINO APAČE – ZAVOD
ZA RAZVOJ ŽIVLJENJA NA
PODEŽELJU APAČE

Varstvo osebnih podatkov:
Dani osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika. Zbrane osebne podatke bo Občina Apače, Apače
42b, 9253 Apače obdelovala in varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007 in spremembe)
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). Občina Apače se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim
osebam. Zbrani podatki se hranijo 3 leta. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve
posreduje na naslov Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače, oz. na e-naslov info@obcina-apace.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 mag. Severin Sobočan. 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.
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