Výpůjční řád výpůjček IT
Popis služby
Služba krátkodobé výpůjčky IT je určena pro zájemce, kteří požadují výpůjčku IT na dobu
zpravidla dnů, maximálně 3 měsíců. Služba je určena výhradně pro veřejnoprávní
subjekty (obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace) za účelem nekomerčních
aktivit (školení, vzdělávání, osvěta, vlastní činnost organizace apod.); IT nesmí být dále
poskytováno 3. osobám či vykonávány s ním komerční aktivity a aktivity neslučitelné
s dobrými mravy. -----------------------------------------------------------------------------------------Kauce
IT vybavení bylo pořízeno za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj
lidských zdrojů: ŠANCE pro další ROZKVĚT regionu“. Z bezpečnostních důvodů se před
realizací krátkodobé výpůjčky skládá na účet/pokladnu poskytovatele vratná kauce. V případě
poškození vybavení je kauce ponížena o částku odpovídající vzniklé škodě. Kauce činí:
výpůjčka notebooku/ dataprojektoru: 1.500 Kč. Kauce bude po zpětpředání odeslána na
účet uvedený v předávacím protokolu, který bude sepsán při navrácení vypůjčené IT. ---------Finanční narovnání v případě ztráty nebo zničení předmětu výpůjčky
V případě ztráty nebo zničení předmětu výpůjčky je přebírající povinnen neprodleně
tuto skutečnost sdělit telefonicky a písemně vypůjčiteli. Současně je povinnen uhradit do
10 dnů cenu předmětu výpůjčky, která činí: notebook 20.000 Kč; dataprojektor: 22.500
Kč. Úhrada bude provedena na účet č. 684820359/0800, vedeného u České spořitelny, a.s,
VS: IČ půjčujícího si subjektu. --------------------------------------------------------------------------Souhlas se zpracováním osobních údajů
Osoba zastupující půjčující si subjekt v rámci výpůjčky IT uděluje dobrovolně souhlas
společnosti OS Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina (dále společně jen
„Společnost“) se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, a to pro archivační účely Společnosti vyplývající
z poskytnuté dotace na pořízení IT a související evidence výpůjček IT. Údaje budou
evidovány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo OP, telefon, e-mail; dále
název subjektu, který osoba zastupuje, adresa a IČ subjektu, telefonní kontakt na statutárního
zástupce subjektu popř. další osobu zastupující subjekt (v případě, že je zástupce současně
osobou zajišťující výpůjčku).-----------------------------------------------------------------------------Přebírající byl seznámen s provozním řádem výpůjček IT, který je současně nedílnou součástí
a přílohou předávacího protokolu, a souhlasí s ním.

Podpis: ……………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
( dále jen „OS Rozkvět zahrady jižních Čech - MAS“)
se sídlem ve Lhenicích, Školní 124
IČ: 26658691

