WYCIĄG Z REGULAMINU
CENTRUM HANDLOWEGO „3 STAWY”
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie osób przebywających na terenie Centrum
Handlowego 3 STAWY w Katowicach przy Pułaskiego 60, a także w celu zachowania porządku
Dyrekcja Centrum prosi o przestrzeganie następujących zasad:
1.
••
••
••
••

Nie jest dozwolone aby na terenie Centrum przebywały osoby
w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
zachowujące się niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa
mające negatywny wpływ na funkcjonowanie i wizerunek Centrum
powodujące bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i obiektu

2. Nie jest dozwolone aby na terenie Centrum miały miejsce następujące sytuacje:
•• wprowadzanie i jazda na rowerze, łyżworolkach, deskorolkach
•• handel obnośny, obwoźny, rozprowadzanie prospektów i ulotek, organizowanie zgromadzeń,
występów artystycznych bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum
•• używanie wózków towarowych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem
•• palenie wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami
•• spożywanie alkoholu poza lokalami gastronomicznymi
•• zastawianie, blokowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych
•• fotografowanie i filmowanie obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum Handlowego za wyjątkiem zdjęć
lub filmów do użytku prywatnego

W przypadku odnotowania w/w nieprawidłowości prosimy
o kontakt z Monitoringiem Centrum Handlowego 3 STAWY,
tel. 32/209 14 61 lub 667 676 153
Administratorem danych osobowych na terenie centrum handlowego jest 3 Stawy sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-549),
przy ul. Piękna 18 („Centrum"). Dane osobowe w zakresie wizerunku osoby odwiedzającej Centrum będą przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum i identyfikacji przez odpowiednie służby osób potencjalnie łamiących prawo.
Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom lub współpracownikom Centrum, jak też podmiotom świadczącym usługi
na rzecz Centrum [w tym zarządcy, Multi Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-120,) przy ul. ul. Złota 59] zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu wizyjnego będą przechowywane
przez okres 1 miesiąca.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Centrum nie jest w stanie zidentyfikować osób, których
wizerunki zostały zapisane w nagraniach monitoringu i realizacja ich praw może nastąpić dopiero po dostarczeniu dodatkowych
informacji pozwalających je zidentyfikować. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

