
 REGULAMIN  

USŁUGI DECATHLON RENT 

WSTĘP

ZASADY FUNKCJONOWANIA DECATHLON RENT

Usługa  Decathlon Rent świadczona jest przez Decathlon spółkę z  z o.o. z  siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 – 290

Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie,  XIV Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem KRS:  0000007163,  NIP:  951-18-55-233,  REGON:

013102058, BDO: 000005259 (dalej : „Decathlon”) _ 

Usługa Decathlon Rent  (dalej:  „Usługa Decathlon Rent”  lub „Decathlon Rent”)  umożliwia osobom, które założyły  konto na platformie

Decathlon Rent, będącymi osobami pełnoletnimi (dalej: „Klienci”), dokonanie rezerwacji oraz następnie wypożyczanie sprzętu sportowego

marki  Decathlon  lub  marek,  których  jedynym  dystrybutorem  na  terenie  kraju  jest  Decathlon,  jak  również  sprzętu  wypożyczalni

zewnętrznych (dalej: „Wypożyczalnia” lub „Wypożyczalnia zewnętrzna”), niezwiązanych z Decathlon, będących podmiotami świadczącymi

usługi  polegające  na  wypożyczaniu  sprzętu  sportowego  w  ramach  usługi  Decathlon  Rent.  Wypożyczalnia  każdorazowo  przechodzi

weryfikację dokonywaną przez Decathlon tak, aby zagwarantować Klientom Decathlon, korzystającym z usługi Decathlon Rent możliwie

maksymalny poziom zadowolenia z oferowanych w ramach Decathlon Rent usług (zarówno przez Decathlon jak i Wypożyczalnie).

Niezależnie od powyższych postanowień, Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za oferowany do wypożyczenia przez Wypożyczalnie za

pośrednictwem Decathlon Rent sprzęt sportowy.

Klient  uzyskuje  za  pośrednictwem  strony  internetowej  dostępnej  pod  adresem  URL:  https://rent.decathlon.pl/  informacje  dotyczące

Wypożyczalni oferującej sprzęt sportowy do wypożyczenia za pośrednictwem Decathlon Rent. Klient jest informowany o tym, czy sprzęt

sportowy pochodzi od Decathlon, czy od Wypożyczalni za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie internetowej, o której mowa w

zdaniu powyżej, po wybraniu określonego sprzętu sportowego, w drodze informacji o podmiocie odpowiedzialnym (logo i/lub znak towarowy

Decathlon lub Wypożyczalni umieszczony na stronie sprzętu sportowego). Ponadto, w chwili dokonania rezerwacji sprzętu sportowego za

pośrednictwem  strony  internetowej  Decathlon  Rent,  Klient  informowany  jest  o  nazwie  podmiotu,  z  którym  zawierał  będzie,  umowę

wypożyczenia  sprzętu  sportowego,  a  także  o  miejscu  odbioru  sprzętu  sportowego.  W  przypadku,  gdy  sprzęt  sportowy  pochodzi  od

Wypożyczalni, Wypożyczalnia jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za umowę wypożyczenia zawartą z Klientem. Odpowiedzialność,

o której mowa w zdaniu powyżej dotyczy w szczególności jakości wypożyczonego sprzętu sportowego, a w przypadku podjęcia decyzji o jego

zakupie,  również  gwarancji  jakości  oraz  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  zakupu,  jak  również  obsługę  posprzedażową  (z

zastrzeżeniem  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa).  Decathlon  Rent  umożliwia  Klientowi  składanie  rezerwacji  na  sprzęt

sportowy zarówno Decathlon jak i Wypożyczalni.  Decathlon Rent to także dostęp do historii wypożyczonego sprzętu sportowego przez

Klienta oraz możliwość oceny wypożyczonego sprzętu sportowego pochodzącego od określonej Wypożyczalni  lub od Decathlon. Dzięki

systemowi ocen, na Decathlon Rent widnieje sprzęt sportowy Wypożyczalni, które systematycznie otrzymują wysokie oceny od Klientów. W

ten sposób, Decathlon Rent zmierza do zapewnienia swoim Klientom najwyższej jakości sprzętu sportowego.

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU OD WYPOŻYCZALNI

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wypożyczania sprzętu sportowego pochodzącego od Decathlon, jak i od Wypożyczalni.  W

zakresie  jednak  szczegółowych  warunków  wypożyczania  sprzętu  sportowego  pochodzącego  od  Decathlon  zastosowywanie  znajdzie



„Regulamin wypożyczania sprzętu Decathlon” oraz postanowienia umowy wypożyczenia zawartej między Klientem a Decathlon w momencie

podpisania  protokołu  wypożyczenia.  W  przypadku  wypożyczania  sprzętu  pochodzącego  od  Wypożyczalni,  w   zakresie  szczegółowych

warunków  wypożyczania  sprzętu  sportowego  zastosowanie  znajdą  odpowiednie  regulaminy  ustalone  przez  Wypożyczalnie  oraz

postanowienia umowy wypożyczenia (płatności, odbiór i zwrot sprzętu sportowego, obsługa Klienta, kontakt i inne), która zawarta zostaje

przez Klienta z Wypożyczalnią w Wypożyczalni,  w momencie odbioru zarezerwowanego przez Klienta sprzętu sportowego. Płatności za

sprzęt  wypożyczany  zarówno od  Decathlon  jak  i  Wypożyczalni  są  dokonywane  zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu wypożyczania

sprzętu Decathlon oraz regulaminów poszczególnych Wypożyczalni. 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

W przypadku, gdy Klient Decathlon zidentyfikuje, że którakolwiek spośród Wypożyczalni, oferujących sprzęt sportowy do wypożyczenia za

pośrednictwem Decathlon Rent narusza zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad

współżycia społecznego, powinien niezwłocznie o tym poinformować Decathlon. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być

dokonane za pośrednictwem procedury „zgłoś nadużycie”, poprzez przesłanie do Decathlon opisu naruszenia w sposób wystarczający do

rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Decathlon umożliwia wypożyczanie sprzętu sportowego Decathlon lub/i marek powiązanych z Decathlon (dalej: „sprzęt Decathlon”), jak

również sprzętu sportowego wypożyczalni zewnętrznych.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w przypadku wypożyczania sprzętu Decathlon oraz Wypożyczalni zewnętrznych. 

3.  Klient  jest  informowany  o  tym,  czy  sprzęt  sportowy  pochodzi  od  Decathlon,  czy  od  Wypożyczalni  za  pośrednictwem  informacji

umieszczonej na stronie internetowej dostępnej pod adresem URL: https://rent.decathlon.pl/.

4.  Przed przystąpieniem do wypożyczenia  sprzętu  niezbędne  jest  założenie  konta na platformie  Decathlon  Rent  oraz  zaakceptowanie

niniejszego Regulaminu. 

5. Decathlon ustala listę sklepów, w których będzie możliwe wypożyczenie sprzętu sportyowego  oraz rodzaj sprzętu sportowego , który

może zostać wypożyczony w danym sklepie Decathlon, z zastrzeżeniem, że dany sprzęt może być niedostępny w wybranym terminie lub w

danym  sklepie  Decathlon.  Dostępność  sprzętu  przeznaczonego  do  wypożyczenia,  określona  jest  na  stronie  internetowej

https://rent.decathlon.pl/. W odniesieniu do sprzętu wypożyczanego od Wypożyczalni zewnętrznych, lista punktów odbioru oraz dostępność

sprzętu jest każdorazowo ustalana przez Wypożyczalnię. 

§ 2 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szczegółowe zasady wypożyczania sprzętu Decathlon znajdują się w Regulaminie wypożyczania sprzętu sportowego Decathlon, z którym

Klient może zapoznać się po wejściu na stronę internetową produktu. 

https://rent.decathlon.pl/


2.  Szczegółowe  zasady  wypożyczania  sprzętu  sportowego  Wypożyczalni  zewnętrznych   znajdują  się  w  regulaminach  Wypożyczalni

zewnętrznych, z którym Klient może zapoznać się po wejściu na stronę internetową produktu.

3. W przypadku wypożyczania sprzętu  sportowego Wypożyczalni zewnętrznych Decathlon umożliwia  Klientom dostępu do zapoznania się z

ofertą Wypożyczalni  poprzez Decathlon Rent.

4. Wszelkie warunki  związane z rezerwacją, zapłatą, odbiorem, korzystaniem lub zwrotem sprzętu sportowego Wypożyczalni zewnętrznych

są uregulowane w regulaminach Wypożyczalni zewnętrznych zgodnie z ust. 2 powyżej. 

4. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  szkody wynikłe po stronie Klientów lub Wypożyczalni związane z wypożyczeniem

lub korzystaniem ze sprzętu sportowego Wypożyczalni zewnętrznych. W szczególności Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za stan

techniczny sprzętu sportowego  jego bezpieczeństwo i przygotowanie go do użytku, zwrot sprzętu sportowego, jego stan techniczny po

zwrocie oraz zapłatę przez Klientów za wypożyczenie sprzętu sportowego.

5. We wszelkich sprawach związanych z obsługą wypożyczenia sprzętu w rozumieniu ust. 4 powyżej należy kontaktować się bezpośrednio z

Wypożyczalnią zewnętrzną. Decathlon zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów związane ze sprawami

wymienionymi w niniejszym ustępie. 

5.  Wszelkie  roszczenia  związane  z  rezerwacją,  zapłatą  wynagrodzenia,  odbiorem,  korzystaniem  lub  zwrotem  sprzętu  sportowego

Wypożyczalni zewnętrznych należy kierować  wyłącznie  do Wypożyczalni zewnętrznych. 

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul.

Geodezyjna 76.

2.  W sprawach związanych z  ochroną danych osobowych Klient  mogą skontaktować się  z Inspektorem ochrony danych pod adresem

mailowym iod@decathlon.net lub z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu: wykonania umowy wypożyczenia, zawartej na podstawie zaakceptowanych przez

Klienta  Regulaminów (podstawę przetwarzania  stanowi  art.  6 ust.  1  lit.  b  RODO),  spełnienia zobowiązań prawnych,  w szczególności

realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c

RODO), dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit b

RODO)

4.  Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty wchodzące w skład grupy DECATHLON S.A.  Ponadto,  dane osobowe

Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  Administratora,  m.in.  dostawcom usług IT,

kancelariom prawnym lub firmom księgowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i

wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.



5.  Dane  osobowe  Klientów  przetwarzane  będą  do  momentu:  zakończenia  okresu  wypożyczenia  sprzętu  sportowego  zgodnie  z

Regulaminami,  przedawnienia  roszczeń  wynikających  z  zaakceptowanego  przez  Klientów  Regulaminów,  wygaśnięcia  obowiązku

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klienci posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem.

7. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych

osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W

przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych

osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

9. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego przebiegu wypożyczania sprzętu na

podstawie zaakceptowanych przez Klientów Regulaminów. Brak przekazania danych osobowych będzie podstawą do odmowy możliwości

wypożyczenia sprzętu objętego niniejszym Regulaminem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient oświadcza, że korzystając z usługi wypożyczenia sprzętu na podstawie niniejszego Regulaminu wyraził zgodę na otrzymywanie od

Decathlon informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy wypożyczenia, przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej.

2. Klient oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Decathlon, regulującą w sposób kompleksowy kwestie związane z ochroną

danych osobowych, plików cookies i innych, bezpośrednio wpływających na dane osobowe i inne dane dotyczące Klienta, dostępną pod

adresem elektronicznym: https://www.decathlon.pl/polityka-prywatnosci.html.

3. Klient oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

4. Decathlon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących:

● zmiany w prawie;

● przyczyny organizacyjne, w szczególności:

● zmiany w zakresie świadczonej  przez Decathlon usługi  Decathlon Rent w postaci  zmian jej  profilu,  zmian zakresu sprzętu,

wprowadzania nowych usług lub udogodnień związanych z usługą  Decathlon Rent lub też rozszerzenia zakresu usług Decathlon Rent o

nowe usługi powiązane z usługą  Decathlon Rent, zmiany w zakresie polityki handlowej usługi  Decathlon Rent;

● zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Decathlon,

● inne zmiany techniczne związane z usługą  Decathlon Rent.



Klient zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na Stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu

nie później niż na 14 dni przed momentem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu. Dodatkowo, każdy Klient, który posiada konto

na Decathlon Rent, zostanie także powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej informacji o

zmianie Regulaminu i dniu jego wejścia w życie, nie później niż 14 dni przed tym dniem. W razie zmiany Regulaminu wszystkie rezerwacje  i

umowy wypożyczenia zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym

w dniu zawarcia umowy  wypożyczenia .

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2022r.


