
Termeni și condiții I’Velo RELAX 

 

 

/Pentru a beneficia de bicicletele din cadrul programului I’Velo, solicitanții trebuie să dobândească 

statutul de utilizator. Statutul de utilizator se dobândește prin înregistrarea la ghișeul centrului de 

închiriere, având în posesie actul personal de identitate, în original și încheind contractul de 

închiriere/dare în folosință.  

 

/Actele de identitate acceptate sunt: cărți de identitate, pașapoarte și permise auto VALABILE ŞI 

PERSONALE.  

 

/NU SE ÎNCHIRIAZĂ 2 SAU MAI MULTE BICICLETE PE 1 ACT DE IDENTITATE VALABIL. 

 

/NU SE ÎNCHIRIAZA BICICLETE PE BULETINE PROVIZORII sau expirate. 

 

/Personalul centrului are obligația de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea 

solicitantului.  

 

/În situația în care asupra identității solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un 

act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de închiriere a bicicletei, chiar și ca 

urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identității acestuia persistă 

suspiciunile datorate unei neconcordanțe vădite între datele din documentele de identitate și situația ce 

poate fi constatată în mod real. 

 

Solicitantul trebuie să comunice personalului de la centrele de închiriere dacă a consumat băuturi 

alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen și să nu preia bicicleta/bicicletele dacă se 

află în oricare din situațiile menționate. Încheierea contractului de închiriere/dare în folosință și 

predarea bicicletei/bicicletelor va fi refuzată în cazul în care solicitantul refuză/omite să comunice cele 

menționate anterior, precum și în caz de suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că solicitantul se află în 

oricare dintre stările sus menționate. De asemenea, încheierea contractului și predarea bicicletei vor fi 

refuzate unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de 

violență fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate. 

/Având în vedere că persoanele dobândesc capacitate legală de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani și, 

alături de pensionari au, în principiu, venituri mai reduse, bicicletele pot avea statutul gratuit (aplicabil 

pentru maximum 2 ore de utilizare a bicicletelor) sau cu plată în funcție de tipul utilizatorului, după cum 



urmează:  

Statutul gratuit:  

/persoanele cu vârsta sub 16 ani (închirierea bicicletei se face pe baza unui document care să ateste 

vârsta);  

/persoanele pensionate (închirierea bicicletei se face atât pe baza actului de identitate, cât și pe baza 

talonului de pensie);  

Statutul contra cost:  

/persoanele care nu se încadrează în statutul de gratuitate. 

Utilizatorul trebuie să aibă vârsta de minimum 14 ani pentru a putea lua în folosință sau, după caz, 

pentru a închiria o bicicletă. În cazul copiilor cu vârsta sub 14 ani este necesar ca aceștia să fie însoțiți de 

un adult responsabil cu supravegherea copilului care va semna contractul și va răspunde de siguranța 

copilului cu vârsta sub 14 ani. De asemenea, potrivit art. 70 (2) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, minorii sub 14 ani nu au voie să conducă bicicleta pe drumurile 

publice, în acest sens nefiindu-le permis să o conducă în afara perimetrului parcului unde se află centrul 

de închiriere de unde aceasta a fost preluată, Green Revolution nefiind răspunzătoare în nici o situație și 

pentru nicio urmare cauzată de folosirea bicicletei de către minorii sub 14 ani în afara parcului. 

La o prezentare la centrul de închiriere, un adult poate solicita cel mult 3 (trei) biciclete, dintre care 1 

(una) închiriată pentru uz propriu și maxim 2 (două) luate în folosință pentru utilizatori care se 

încadrează în categoriile menționate mai sus. 

Întârzierea în returnarea bicicletei are următoarele consecințe: 

• pentru nereturnarea bicicletei la timp, utilizatorul va plăti Asociației Green Revolution un preț 

determinat ca tarif de 5 RON pe oră/bicicletă pentru fiecare oră de întârziere ce depășește timpul 

rezervat în prealabil. Tariful de 5 RON se aplică nefracționat, începând cu primul minut al fiecărei ore de 

întârziere. 

• în cazul în care utilizatorul nu mai returnează bicicleta în maximum 48 de ore, fapta utilizatorului 

poate reprezenta infracțiune de abuz de încredere, pedepsibilă, potrivit art. 238 din Codul penal, cu 

închisoare între 3 luni și 2 ani, caz în care vor fi sesizate imediat organele de poliție. 

 

Asociatia Green Revolution este înregistrată la registratura generală a ANSPDCP sub numarul 14098/ 22 

iulie 2010 și este înscrisa la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 17259, prelucrând 

datele cu caracter personal furnizate utilizatori în urmatoarele scopuri: statistică, reclamă, marketing și 

publicitate, precum şi în legătură cu proiectul „I’Velo”.Prin semnarea contractului de închiriere/dare în 

folosință, utilizatorul îşi manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, 

inclusiv a codului său numeric personal, în scopurile sus menţionate, în condiţiile prevăzute în contractul 

de închiriere/dare în folosinţă. 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de dreptul de 

intervenţie asupra datelor, precum şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Utilizatorul are 

dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea datelor. 



Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 

sediul Asociaţiei Green Revolution sau pe email, la adresa ivelo@greenrevolution.ro . De asemenea, 

utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente. Ştergerea 

datelor personale poate fi solicitată angajatului de la centrul de închirieri la momentul returnării 

bicicletei. 

 


