REGULAMIN NIEODPŁATNEGO, STRZEŻONEGO PARKINGU ROWEROWEGO CENTRUM
HANDLOWEGO FORUM W GLIWICACH
1. Warunki ogólne
1.1 Niniejsze warunki dotyczą korzystania z parkingu rowerowego Centrum Handlowego Forum
Gliwice (Ilekroć mowa w regulaminie o Centrum Handlowym Forum Gliwice oznacza to Forum
Gliwice Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice).
1.2 Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez użytkownika z Centrum Handlowym
Forum Gliwice umowy użyczenia miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie. Umowa użyczenia miejsca parkingowego wygasa z chwilą opuszczenia przez
użytkownika parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu, określonym w punkcie 2.1
Regulaminu.
1.3 Użytkownik parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy
przedstawione w niniejszym regulaminie.
2. Parking
2.1 Parking rowerowy NIEODPŁATNY, STRZEŻONY czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach
9:00-21:00, w niedzielę handlową od 10:00-20:00, do odwołania przez Centrum Handlowe Forum
Gliwice (z wyłączeniem 22 kwietnia, 1 i 3 maja, 20 czerwca, 15 sierpnia czyli dni ustawowo wolnych
od pracy.)
2.2 Parking jest przeznaczony na maksymalnie 24 rowery.
2.3 Termin funkcjonowania parkingu może ulec zmianie.
2.4 Centrum Handlowe Forum Gliwice nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu
pozostawienia roweru na parkingu rowerowym w przypadku gdy:
a) rowery zostały pozostawione na parkingu w innych dniach i godzinach niż określone w punkcie
2.1;
b) zaistniały jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, w wyniku których
zniszczeniu uległyby rowery znajdujące się na terenie Parkingu
c) zniszczeniu lub kradzieży ulegnie wyposażenie i/lub rzeczy pozostawione przy rowerze (mienie
ruchome).
2.5. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Użytkownik pojazdu nie zawiera z Zarządcą ani z
Właścicielem umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby
Zarządcę lub Właściciela do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika w innych dniach i
godzinach niż określone w punkcie 2.1.
3. Zasady korzystania z parkingu
3.1 Rowery przypina (zabezpiecza) ochrona parkingu własnym zabezpieczeniem, oddzielnym dla
każdego roweru.

3.2 Rower wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.
3.3 Rower zostanie przyjęty na parking poprzez wpisanie jego właściciela (imię i nazwisko) do
ewidencji.
3.4 Po przyjęciu roweru pracownik Ochrony wydaje „bilet parkingowy”.
3.5 Wydanie roweru odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem biletu parkingowego.
3.6 W przypadku zgubienia biletu parkingowego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Ochronie
legitymując się dokumentem tożsamości. Tylko po okazaniu dokumentu tożsamości rower zostanie
wydany jego właścicielowi.
3.7. W przypadku pozostawienia roweru na Parkingu powyżej 24 h, zostanie naliczona opłata za
każdą kolejną dobę w wysokości 100 zł. Jednak poza wyznaczonymi dniami i godzinami
funkcjonowania Parkingu, ochrona parkingu nie odpowiada za pozostawione rowery zgodnie z pkt.
2.4.
3.7 Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych
dotyczących rowerów i osób korzystających z Parkingu.
3.8 Na terenie parkingu zabronione jest naprawianie rowerów (wyłączność stanowią drobne
naprawy przy korzystaniu z samoobsługowej stacji naprawy rowerów) oraz parkowanie skuterów,
quadów, motorowerów oraz motocykli.
Obsługa parkingu uprawniona jest do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do
powyższego regulaminu.

4. Ochrona danych osobowych
4.1 Administratorem danych osobowych użytkowników parkingu jest Forum Gliwice Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Lipowej 1, kod pocztowy 44100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000168885, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, NIP: 631-23-82-144,
tel. 32 335 73 00, e-mail forum@eu.jll.com.
4.2 Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników parkingu jest realizacja umowy użyczenia
miejsca parkingowego zawarta pomiędzy użytkownikiem parkingu a Administratorem, dla której
przetwarzanie danych jest niezbędne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów
związanych z realizacją umowy użyczenia.
4.4 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
zawarcie i realizacja umowy użyczenia będzie niemożliwa.
4.5. Dane użytkowników parkingu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez
okres obowiązywania umowy użyczenia. Dane zostaną przez Administratora usunięte
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wygaśnięcia umowy użyczenia.
To maksymalny czas, który jest potrzebny na usunięcie danych z naszych zasobów.

4.6 Odbiorcą danych osobowych użytkowników parkingu jest firma świadcząca na rzecz
Administratora usługi ochroniarskie oraz kancelaria prawna odnośnie roszczeń wynikających ze
zdarzeń na parkingu lub z tytułu umowy użyczenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa (np. Policja).
4.7 Administrator nie zamierza przekazywać danych użytkowników parkingu do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
4.8 Użytkownik parkingu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
4.9 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora użytkownikom parkingu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4.10 W oparciu o dane osobowe użytkowników parkingu Administrator nie będzie podejmował wobec
użytkowników parkingu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.

