
 
 

Załącznik Nr 12 
do Zarządzenia Nr 59/2021 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26.10.2021 r. 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  OOBBIIEEKKTTUU  CCEENNTTRRUUMM  SSPPOORRTTÓÓWW  LLEETTNNIICCHH  II  WWOODDNNYYCCHH  PPOOGGOORRIIAA  PPRRZZYY  ZZBBIIOORRNNIIKKUU  

PPOOGGOORRIIAA  IIIIII  

  

§ 1 

  

11..  Obiekt Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III znajduje 

się w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 

29. Tel. (32) 261 20 10, www.csir.pl. 

22..  W obiekcie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

znajdują się następujące elementy infrastruktury: plaża, molo, plac zabaw, 2 boiska do 

piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne, palenisko-grill, parking, sanitariaty, budynek 

przystani wodnej, alejki pieszo -rowerowe. 

33..  Godziny otwarcia Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III 

określone są w aktualnej ofercie. 

44..  Osoby chcące przebywać na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy 

zbiorniku Pogoria III oraz korzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane 

są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren oraz 

z regulaminami poszczególnych elementów infrastruktury obiektu oraz urządzeń przez 

skorzystaniem                  z nich.  

55..  Osoby niepełnoletnie, które chcą skorzystać z usług dostępnych w Centrum Sportów 

Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III muszą być pod opieką 

pełnoletniego opiekuna. 

66..  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów oraz niestosujące się 

do zaleceń obsługi obiektu lub służb porządkowych mogą zostać wezwane do 

opuszczenia terenu obiektu. 

77..  Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: 

aa..  palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych oraz spożywania 

napojów alkoholowych, 

bb..  wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, 

cc..  przebywania psów nie będących na smyczy i bez kagańca, 

dd..  wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu 

bądź innych środków odurzających, 
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ee..  zakłócania porządku i zaśmiecania terenu, 

ff..  sprzedaży towarów oraz świadczenie usług gastronomicznych bez pisemnej zgody 

administratora, 

gg..  wykorzystywanie obiektów i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

88..  W uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo odmówić wstępu na obiekt osobie, 

której zachowanie sugeruje pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających. 

99..  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). 

1100..  Nagrania z kamer mogą być użyte w celu określenia odpowiedzialności użytkowników, 

którzy nie stosują się do regulaminu obiektu oraz regulaminów korzystania z jego 

infrastruktury. 

1111..  Zarządca może wyłączyć z użytkowania poszczególne części ośrodka lub cały obiekt. 

 

§ 2 

  

11..  Na czas odbywania się na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria 

przy zbiorniku Pogoria III imprez zorganizowanych zarządca obiektu określi w sposób 

szczegółowy w regulaminie imprezy zasady funkcjonowania obiektu podczas jej trwania, 

z uwzględnieniem niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów, w zależności 

od charakteru imprezy. 

22..  Zarządca obiektu podczas imprez zorganizowanych, jeżeli regulamin imprezy 

tak przewiduje, dopuszcza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III, pod warunkiem 

uzyskania przez sprzedawcę zgody zarządcy obiektu oraz posiadania wszelkich 

wymaganych zezwoleń i prowadzenia sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa,    w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                       

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawą z dnia 22.03.1997 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

 

§ 3 

  

11..  Osoba niszcząca bądź uszkadzająca obiekt lub jego wyposażenia ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. 



22..  Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III nie ponosi 

odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu rzeczy w tym 

pieniądze oraz przedmioty wartościowe.  

33..  Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Centrum Sportów 

Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III można odebrać w budynku Obsługi 

Obiektu (do 3 tygodni od daty pozostawienia). 

44..  Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III nie odpowiada 

za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, instrukcji oraz poleceń 

upoważnionego personelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – wynajęcie obiektu, paleniska, sprzętu sportowego 

 
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: wynajęciu całego obiektu, boiska do 

koszykówki, wypożyczenie piłek, miejsca do grillowania, zakupu drewna. 

 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 wynajem oraz wystawienie 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. 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 przekazująca dane osobowe 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 są przetwarzane ma 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 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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Klauzula informacyjna – najem i dzierżawa nieruchomości 
 

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: wynajęciu lub dzierżawie nieruchomości ( pomieszczenia, 

lokale, powierzchnie garażowo – magazynowe, tereny pod ruchomymi punktami sprzedaży, 

tereny pod kioskami handlowymi, pawilonami handlowymi i namiotami reklamowymi ) będących 

w posiadaniu CSiR w Dąbrowie Górniczej. 

 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 wynajem oraz wystawienie 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. 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 przekazująca dane osobowe 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 są przetwarzane ma 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 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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