
Załącznik nr. 1

REGULAMIN AKCJI OCUN SHOP TOUR

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji Ocun Shop Tour jest firma:

E-Pamir sp. z o.o.

Smoleńsk 21

31-108 Kraków
NIP: 5862207612 

Regon: 220524900 

2. Akcja  trwa  od  18.09.2020  do  29.09.2020 w  salonie  E-Pamir,  Smoleńsk  21,  31-108
Kraków, w godzinach otwarcia sklepu (pon-pt: 10.00 – 11.00; sobota: 11.00 – 16.00)

3. Akcja ma na celu umożliwienie Klientom najmu wybranych modeli butów wspinaczkowych
Ocun dla lepszej możliwości ich przetestowania, stwierdzenia charakteru, cech i sposobu
funkcjonowania  w  warunkach  naturalnego  przeznaczenia  (wspinaczka  skalna,
wspinaczka na sztucznej ściance) przed ewentualnym zakupem.

4. W akcji biorą udział modele Ocun: Nitro, Ozone QC, Ozone Lady, Jett QC, Crest QC w
testowych rozmiarach dostępnych w salonie E-Pamir.

5. Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji.

II WARUNKI NAJMU BUTÓW

1. Buty testowe Ocun można wypożyczyć w salonie E-Pamir w dniach trwania akcji Ocun
Shop Tour.

2. Podstawą  wypożyczenia  butów  jest  akceptacja  niniejszego  regulaminu  oraz  zawarcie
Umowy Wypożyczenia.

3. Wydanie wynajętego obuwia odbywa się na podstawie ustalenia tożsamości Najemcy w
oparciu  o  okazanie  przez  Najemcę  jednego  z  następujących  dokumentów:  dowód
osobisty,  prawo jazdy lub paszport. Dokumenty nigdy nie są pobierane do depozytu a
jedynie do wglądu w celu weryfikacji danych osobowych Najmującego.

4. Za wypożyczenie butów testowych Ocun w ramach akcji nie jest pobierana opłata.
5. Wypożyczenie dokonywane jest na okres do 3 dni,  z wyłączeniem dni świątecznych i

ustawowo wolnych od pracy, gdzie za pierwszy dzień uznaje się dzień odbioru sprzętu. 
6. W momencie najmu Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości 100 złotych od Najemcy

tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego związanych z wynajętym obuwiem.

III ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. Klient  przyjmuje  do  użytku  buty  testowe  Ocun  z  obowiązkiem  ich  zwrotu  w  stanie
niepogorszonym, z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania.

2. Od chwili odbioru obuwia do momentu ich zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za
ich  zaginięcie,  uszkodzenie  lub  kradzież.  Najemca  ponosi  odpowiedzialność  za
uszkodzenie wynajętego obuwia spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem, to
znaczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do



stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w terenie. Najemca odpowiada za
uszkodzenie, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie obuwia do
dnia jego zwrotu Wynajmującemu, a także zobowiązany jest do do naprawienia szkody
Wynajmującemu.

IV ZWROT BUTÓW

1. Klient zobowiązuje się zwrócić buty testowe Ocun w ustalonym w umowie terminie.
2. Zwracane obuwie powinno być w stanie niepogorszonym, przez co rozumie się ogólny

stan techniczny – jak również higieniczny – obuwia.

V DANE OSOBOWE

1. Administratorem  danych  osobowych  Najemcy  jest  firma  E-Pamir  sp.  z  o.o.,
Smoleńsk 21, 31-108 Kraków, NIP: 5862207612, Regon: 220524900 .

2. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  jednak  jest  niezbędne  dla
zawarcia i realizacji umowy wypożyczenia obuwia. 

3. Poprzez druk  Umowy Wypożyczenia  zbieramy od Państwa bezpośrednio  następujące
rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz dane adresowe
(ulica,  numer  domu,  numer  lokalu,  kod  pocztowy,  miejscowość,  kraj),  wyłącznie  w
związku  z  zawarciem  umowy  wypożyczenia.  Dane  osobowe  w  tym  przypadku
przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zrealizowania umowy i tylko w takim zakresie w
jakim jest to niezbędne do prawidłowego jej wykonania.

4. Klientom udostępniającym dane w celu zawarcia umowy wypożyczenia przysługuje prawo
dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do sprostowania i prawo do wniesienia skargi. Szczegółowe informacje: https://e-
pamir.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-127.html

5. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby
skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

…………………………..

Podpis Najemcy 


