
 

Załącznik nr 2 
do Regulamin Obiektu - Stadion Sportowy                             
Strzemieszyce 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  BBOOIISSKKAA  TTRRAAWWIIAASSTTEEGGOO  PPRRZZYY  STADIONIE SPORTOWYM                              

UULL..  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  

 

11..  Boisko trawiaste przy ul. Sportowej 1 w Dąbrowie Górniczej znajduje się w zarządzie 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29, 41 – 300 Dąbrowa 

Górnicza, tel. 32 261 20 10, www.csir.pl. 

22..  Boisko służy do rozgrywania meczy piłki nożnej. 

 

§ 2 

  

ZZAASSAADDYY  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  OOBBIIEEKKTTUU::  

11..  Boisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00. Obiekt 

może zostać zamknięty lub godziny jego funkcjonowania mogą zostać zmienione z uwagi 

na warunki atmosferyczne, techniczne lub inne. 

22..  Zajęcia na boisku odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. 

11..  Boisko dostępne jest dla klubów sportowych, stowarzyszeń, placówek oświatowych. 

22..  Korzystanie z boiska jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

33..  Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Zarządca obiektu 

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających, a także 

nie ubezpiecza ich. 

44..  Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego                

i obuwia sportowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania 

z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się: 

a. wprowadzania na boisko i użytkowania sprzętu niezgodnego  z przeznaczeniem 

boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., 

b. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

d. palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu 

i podobnie działających środków, 

e. zaśmiecania boiska, 

f. przeszkadzania w grze, 

g. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

http://www.csir.pl/


h. przebywania na terenie boiska osobom poniżej 13 roku życia po zmroku 

bez opiekuna, oraz osobom pod wpływem alkoholu i podobnie działających środków, 

i. wprowadzania zwierząt, 

j. wnoszenia na boisko broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów 

pirotechnicznych, 

k. przebywania na obiekcie w godzinach od 21.00 do 8.00. 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boiska podejmuje zarządca obiektu, który                        

w zależności od sytuacji może: 

a. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

b. nakazać opuszczenie terenu boiska i obiektu, 

c. wezwać służbę ochrony lub policję. 

 

§ 3 

 

11..  Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, oraz uwag 

zarządcy obiektu. 

22..  Osoba niszcząca boisko i jego wyposażenie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 

do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 

33..  Na terenie obiektu znajdują się kamery będące elementami monitoringu wizyjnego, 

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 – boiska przy ul. Sportowej 
 

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 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: ustalenia harmonogramu zajęć, odpłatnego wynajmu boiska ze 
sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędnym zapleczem lub wynajmu boiska trawiastego wraz z 
niezbędnym zapleczem. 

  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 odpłatności za korzystanie z boiska oraz wystawieniem faktury; 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). 

 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 – wykorzystywanie przez kluby sportowe, 
stowarzyszenia, placówki oświatowe oraz osoby prywatne oraz rozgrywania meczy piłki nożnej 
zgodnie z regulaminem obiektów. 

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. 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 osobowe 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 warunkiem realizacji celów oraz niezbędne do wystawienia 
faktury. 
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