Załącznik nr 2
do Regulaminu Hali Widowiskowo Sportowej Centrum

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ „CENTRUM”
§1
1. Zarządcą kortów tenisowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
2. Korty tenisowe są czynne w godzinach od 06:00 do 22:00.
3. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie pod
numerem telefonu: 32 261-61-95.
4. Zarządca uprawniony jest do udostępnienia kortów tenisowych innej osobie, jeśli
rezerwujący korty nie przybędzie na godzinę rozpoczynającą rezerwację i w ciągu
kolejnych 15 minut oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
5. Zarządca jest uprawniony do anulowania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność
taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie
mediów, koniecznością wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych lub
innymi okolicznościami, za które Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Zarządcy przysługuje prawo anulowania rezerwacji z powodu organizacji imprez
sportowych na terenie obiektu.
7. Wysokość opłat za korzystanie z kortów obowiązuje według ustalonego cennika.
8. Opłatę należy uiścić w całości przed rozpoczęciem użytkowania kortu tenisowego.
9. Decyzję o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających korzystanie z kortów podejmuje
każdorazowo obsługa kortów tenisowych.
§2
1. Użytkownicy kortów tenisowych zobowiązani są do:
a. gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu tenisowym,
b. stosowania się do zaleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu,
c. przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich
przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu,
d. zachowania czystości i porządku,
e. zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać zajęć osobom korzystającym
z innych dostępnych sal treningowych;
2. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

a. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
b. spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, substancji odurzających
i

psychotropowych

oraz

palenia

tytoniu

i

papierosów

w tym

papierosów

elektronicznych,
c. przebywanie na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków,
substancji odurzających i psychotropowych,
d. wnoszenia

na

teren

obiektu

broni,

materiałów

wybuchowych,

wyrobów

pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych,
e. wprowadzania na teren kortu tenisowego zwierząt,
f.

używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

3. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie kortów tenisowych wyłącznie pod opieką
osób dorosłych.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez
Użytkowników.
5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę –
zaistniałe

w

toku

korzystania
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Użytkowników

z

kortów

tenisowych,

a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego
regulaminu.
6. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody
wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
§3
1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone
z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
2. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi - gospodarzowi obiektu lub Dyrektorowi
CSiR.
3. Na terenie kortu znajdują się kamery będące elementami monitoringu wizyjnego Hali
Widowiskowo – Sportowej „Centrum”, którego celem jest zapewnienie porządku
publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym).

Klauzula informacyjna – kort tenisowy
Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora.
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony Danych w
przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10 wew.
125.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu :
 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego przez system
monitoringu. Wejście równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w
zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery
systemu.
 Art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy polegające na: wynajęciu kortu tenisowego; dokonania opłaty, wystawienia
biletu lub wystawienia karnetu za usługę skorzystania z kortu.
 Art. 6 ust. 1 lit. c - realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak
prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z
poborem opłaty za sprzedaż biletu lub karnetu oraz wystawieniem faktury.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym
kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich
dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego
zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z
odrębnymi przepisami.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym
momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W
powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z kortu tenisowego oraz niezbędne do
wystawienia biletu, karnetu, faktury.

