VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU
Tieto všeobecné podmienky prenájmu upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o prenájme
pracovného náradia uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej predmetom je prenájom pracovného náradia.
Nájomca sa zaväzuje používať stroje, náradie a príslušenstvo len na vlastné účely, t. j. nesmie ich v čase trvania zmluvy
o prenájme požičiavať inej organizácii alebo osobe.
Počas prenájmu nesmie nájomca odstrániť, zmazať alebo zakryť znak firmy.
Nájomca pri nesplnení všeobecných podmienok prenájmu a nevrátení prenajatého pracovného náradia a príslušenstva
súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty zapožičaného stroja a čiastky, ktorá mu vznikne z nájmu
prenajatého pracovného náradia a príslušenstva zvýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zapožičaného predmetu
prenájmu.
II. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE
Miestom odovzdávania a preberania predmetu prenájmu sú priestory prenajímateľa.
Prenajímané pracovné náradie a príslušenstvo môže byť odovzdané do prenájmu len po podpísaní zmluvy o prenájme,
podmienok prenájmu a preberacieho protokolu.
III. PREPRAVA
Prepravu pracovného náradia a príslušenstva zabezpečuje nájomca na vlastné náklady.
Nájomca je povinný prepravované pracovné náradie a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo
zničeniu.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
 Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté pracovné náradie a príslušenstvo používa v súlade s účelom, na ktoré je určené.
 Nájomca zodpovedá za to, že prenajaté pracovné náradie a príslušenstvo je prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle
návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.
 Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady: pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá v zmysle technickej
dokumentácie, kvalifikovanú obsluhu.
 Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných
predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 Nájomca je povinný si pri preberaní pracovného náradia preveriť jeho funkčnosť a úplnosť.
V. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
 Prenajímateľ ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť prenajímaného pracovného náradia a príslušenstva v čase
zapožičania predmetu prenájmu.
 Prenajímateľ je povinný pri vrátení náradia vystaviť nájomcovi daňový doklad.
 Prenajímateľ pri preberaní náradia od nájomcu vykoná kontrolu funkčnosti a úplnosti pracovného náradia.
 Prenajímateľ má právo kontrolovať: odbornú spôsobilosť obsluhy, dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu, technický stav.
VI. POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM SPOJENÉ SANKCIE
 Nájomca musí ihneď telefonicky na telefónnom čísle 0919 069 703 ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu.
Oznámenie musí obsahovať – miesto, kde sa náradie nachádza, termín vzniku poruchy na náradí a jej stručný popis.
 Nájomca sa zaväzuje nahradiť všetky škody na náradí a jeho príslušenstve a to úhradou faktúry za opravu náradia, prípadne
úhradou (nákupom) poškodených častí, ktoré vzniknú neodbornou manipuláciou, používaním náradia na iné účely ako je
predurčené, alebo úmyselným poškodením.
 Nájomca znáša riziko porúch, zničenia, straty alebo odcudzenia prenajatého pracovného náradia a je povinný uhradiť
prenajímateľovi cenu náradia v nadobúdacej cene.
 Nájomca nesmie na prenajatom pracovnom náradí a príslušenstve robiť akékoľvek zásahy, úpravy bez súhlasu
prenajímateľa, okrem prípadov na zabránenie havárie, úrazu, živelnej pohromy.
VII. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Za účelom uzatvorenia zmluvy spracúva prenajímateľ osobné údaje nájomcu, a to iba v rozsahu uvedenom v zmluve;
v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) je právnym základom pre vykonávanie spracovateľských operácií zmluvný
vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ nebude sprístupňovať ani poskytovať osobné údaje nájomcu tretím stranám
s výnimkou oprávnených subjektov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky alebo Európskej únie a s výnimkou prípadov
zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Lehota uchovávania zmluvy je 12 mesiacov odo dňa vrátenia náradia prenajímateľovi. Po jej uplynutí bude zmluva vrátane
osobných údajov zlikvidovaná, s výnimkou prípadov nutnosti jej uchovávania počas dlhšej doby z dôvodu oprávneného záujmu
prenajímateľa alebo povinnosti poskytovania súčinnosti oprávneným subjektom (súdy, orgány činné vo veci vyšetrovania, trestného
konania a podobne).
Nájomca má právo požadovať od prenajímateľa prístup k svojim osobným údajom; má právo na opravu, výmaz, obmedzenie
spracúvania a v prípade porušenia ustanovení GDPR prenajímateľom má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prenajaté pracovné náradie a príslušenstvo treba odovzdať v stave v akom bolo prebraté.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť od 1.6.2016.
Vo Veľkých Ripňanoch, dňa ...............................
............................................................
podpis a pečiatka prenajímateľa

...............................................................
podpis a pečiatka nájomcu

