
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 59/2021 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26.10.2021 r. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

RREEGGUULLAAMMIINN  HHAALLII  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  PPRRZZYY  UULL..  SSWWOOBBOODDNNEEJJ  

 

§ 1 

 

11..  Hala Sportowa przy ul. Swobodnej w Dąbrowie Górniczej jest obiektem będącym                      

w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

22..  Hala Sportowa przy ul. Swobodnej służy zaspokajaniu potrzeb związanych odbywaniem 

lekcji wychowania fizycznego przez dzieci i młodzież oraz zajęć sportowo – 

rekreacyjnych przez grupy zorganizowane (np. kluby sportowe) i osoby fizyczne. 

 

§ 2 

 

11..  Zajęcia w Hali Sportowej przy ul. Swobodnej odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

22..  Korzystający z obiektu jest zobowiązany do używania sali, sprzętu i urządzeń zgodnie                 

z ich przeznaczeniem. 

33..  Za bezpieczeństwo osób w czasie przebywania w obiekcie odpowiada prowadzący 

zajęcia lub opiekun grupy w przypadku grup zorganizowanych. 

44..  Przebywanie w obiekcie i korzystanie z urządzeń przez grupy zorganizowane jest 

dozwolone w obecności prowadzącego zajęcia: nauczyciela, trenera, instruktora                   

i opiekuna grupy. 

55..  Osoby małoletnie do lat 13, mogą przebywać na terenie Hali Sportowej tylko pod opieką 

osób dorosłych. 

66..  Wejście na Halę Sportową przy ul. Swobodnej dozwolone jest wyłącznie w stroju 

sportowym i w obuwiu sportowym przeznaczonym do zajęć sportowych na parkiecie. 

77..  Korzystający z obiektu przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu 

przystosowanych (szatnie). 

88..  Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest dbałość o czystość pomieszczeń oraz 

dbałość o urządzenia i sprzęt. 

99..  Uprawnionymi do korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego są prowadzący zajęcia, 



opiekunowie grup i uczestnicy zajęć. 

1100..  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży sprzętu lub urządzenia, prowadzący 

zajęcia, opiekunowie grup lub uczestnicy zajęć, bezzwłocznie powiadamiają o tym 

kierownika - gospodarza obiektu. 

1111..  Prowadzący zajęcia grup zorganizowanych opuszcza halę sportową po wyjściu 

ostatniego z ćwiczących i przekazuje ją dyżurnemu pracownikowi w takim stanie, jakim 

znajdowała się przed rozpoczęciem zajęć. 

1122..  Za rzeczy pozostawione w szatni w innych pomieszczeniach odpowiadają w przypadku 

grup zorganizowanych prowadzący zajęcia, opiekunowie grup oraz uczestnicy zajęć. 

1133..  Bez zezwolenia kierownika - gospodarza obiektu zabrania się wynoszenia poza obiekt 

sprzętu i urządzeń sportowych. 

1144..  Nadzór nad korzystaniem ze sprzętu i urządzeń sportowych w czasie zajęć sprawuje  

prowadzący zajęcia lub opiekun grupy w przypadku grup zorganizowanych. 

1155..  Każda grupa korzystająca z obiektu odpowiada za ład i porządek w czasie zajęć. 

1166..  Zabrania się palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych oraz picia 

alkoholu w pomieszczeniach Hali Sportowej przy ul. Swobodnej. 

1177..  Za wypadki zaistniałe w czasie zajęć CSiR nie ponosi odpowiedzialności. 

1188..  Widzowie zawodów sportowych korzystają z balkonu lub ławek na sali pod warunkiem,  

że będą posiadali zmienne obuwie sportowe (tenisówki, trampki). 

1199..  Podstawą korzystania z Hali Sportowej przy ul. Swobodnej jest pisemna umowa zawarta 

z CSiR. 

2200..  Korzystanie z obiektu jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – Hala Swobodna 
  

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. 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: przyjęciu rezerwacji; udostępnieniu obiektu do celów 

zaspokajania potrzeb związanych odbywaniem lekcji wychowania fizycznego przez dzieci i 

młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych przez grupy zorganizowane (np. kluby sportowe) i 

osoby fizyczne. 

  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 korzystanie z obiektu oraz wystawieniem faktury. 

 art. 6 ust. 1 lit. e - wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z art. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań własnych 

gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

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. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się  przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

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. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają 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. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego 

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

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne jeżeli wynika z przepisów prawa lub zawartej 

pomiędzy stronami umowy oraz niezbędne do wypełnienia obowiązków rachunkowo – księgowych 

w tym do wystawienia faktury. 
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