
 

 

Załącznik nr 3 
 do Regulaminu Hali Widowiskowo Sportowej Centrum 

 

  

RREEGGUULLAAMMIINN  PPAARRKKIINNGGUU  PPOODDZZIIEEMMNNEEGGOO  WW  HHAALLII  WWIIDDOOWWIISSKKOOWWOO  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  „„CCEENNTTRRUUMM””  

  

 

§§  11  

 

1. Zarządcą parkingu podziemnego jest jednostka budżetowa Gminy Dąbrowa Górnicza – 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

2. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed 

wjazdem na jego teren. 

 

§§  22  

 

Parking jest: 

a. zabezpieczany na wjeździe i wyjeździe przez system barier otwieranych  automatycznie 

po użyciu karty parkingowej-pilota, 

b. dozorowany przez służbę porządkową w trakcie organizowanych imprez. 

 

Na terenie parkingu 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). 

 

§ 3 

 

Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki 

określone regulaminem i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

 

§ 4 

 

Zarządca parkingu jak i jego właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub 

uszkodzenia znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za 

rzeczy pozostawione w tych pojazdach. 



 

 

 

§ 5 

 

Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking  pojazdów ciężarowych oraz 

przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne niebezpieczne przedmioty. 

 

§ 6 

 

Parking posiada oznakowane miejsca do parkowania pojazdów wszystkich użytkowników 

oraz wydzielone i oznakowane miejsca do parkowania pojazdów osób funkcyjnych. 

 

§ 7 

 

Wszyscy użytkownicy parkingu: 

a. zobowiązani są parkować pojazdy w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniać linii, nie    

tarasować dróg ewakuacyjnych i przejazdu innym pojazdom, 

b. ponoszą odpowiedzialność za spowodowane szkody i czyny zabronione na podstawie    

regulaminu i  powszechnie obowiązujących przepisów. 

 

§ 8 

 

Na terenie parkingu oraz na drodze dojazdowej i wyjazdowej obowiązuje maksymalna 

prędkość pojazdów do 10 km na godzinę  a kierujący pojazdami zobowiązani są ponadto do 

przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa drogowego i wykonywania 

poleceń policji, straży miejskiej, służby porządkowej, Zarządcy parkingu i innych osób do 

tego upoważnionych. 

 

§ 9 

 

Parking jest przeznaczony do: 

11..  Bezpłatnego parkowania w nim pojazdów: 

a. pracowników CSiR w Dąbrowie Górniczej, 

b. upoważnionych osób z UM w Dąbrowie Górniczej i innych instytucji; 

22..  Parkowania w nim pojazdów organizatorów i obsługi imprez organizowanych w Hali na    

zasadach określanych w zawartych umowach. 



 

§ 10 

 

Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione jest: 

a. palenie i używanie otwartego ognia, 

b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych, 

c. tankowanie paliwa, 

d. nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem, 

e. parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem lub zbiornikiem paliwa, 

f. naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, dokonywanie wymiany oleju lub innych 

płynów; 

 

§ 11 

 

W przypadku nie respektowania postanowień niniejszego regulaminu pojazdy będą 

odholowane na najbliższy parking strzeżony na koszt właściciela. 

 
§ 12 

 

Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo                    

o ruchu drogowym  oraz postanowienia Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – Hala Centrum – parking podziemny 
 

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 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. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu : 

 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz numerów rejestracyjnych 

pojazdów zarejestrowanego przez system monitoringu. Wjazd jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych w wymienionym zakresie oraz 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: umożliwieniu bezpłatnego parkowania dla pracowników CSiR 

w Dąbrowie Górniczej,  upoważnionych osób z UM w Dąbrowie Górniczej i innych instytucji 

organizatorów i obsługi imprez organizowanych w Hali imprez masowych, sportowych, 

rekreacyjnych i kulturalnych, a także wystaw, targów, sympozjów naukowych. 

 Art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie wynika z przepisów prawa - zapewnienie bezpieczeństwa osób i 

mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). 

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. 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. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada 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. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych naruszałoby 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji celów. W sytuacji kiedy osoba nie chce być 

zarejestrowana przez system monitoringu z własnego wyboru nie wchodzi na teren objęty 

monitoringiem. 

 

mailto:iod@csir.pl

