REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
na lodowisku MOSIR Piekary Śląskie przy ul. Olimpijskiej 3
1. Wypożyczalnia łyżew – cennik 1,5 godziny - 5 zł – za parę łyżew. Łyżwy wypożyczane są na okres
trwania jednej tercji.
2. Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja
szkolna, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport) lub po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł od pary
łyżew. Osoba pozostawiająca ważny dokument ze zdjęciem oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie
dokumentu na czas wypożyczenia łyżew.
4. Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.
5. Oczyszczone łyżwy należy oddać do pomieszczenie wypożyczalni i poczekać na zwrot dokumentu lub
gotówki.
6. Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.
7. W wypożyczonych łyżwach należy chodzić wyłącznie po gumach. Zabrania się chodzenia w łyżwach
wypożyczonych po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami podłożu.
8. Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.
9. Zaraz po wypożyczeniu łyżew należy sprawdzić ich stan techniczny. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy
niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni. Za sprzęt wypożyczony odpowiada osoba
wypożyczająca.
10. Ochrona danych osobowych:
a) Dane osobowe użytkowników lodowiska będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu 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/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi
przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa
oraz niniejszym Regulaminem.
b) Administrator danych osobowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich nie przekazuje
danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
c) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1
lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu lodowiska stanowi podpisanie zgody) oraz art. 23
ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.
d) Uczestnikom przysługują prawa do: - dostępu do danych, - sprostowania danych, - usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych, - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci
wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak wypożyczenie łyżew.
e)Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich
danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez
pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

