
REGULAMIN SZATNI ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

Szatnia odzieży wierzchniej  zlokalizowana jest w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Łabędzia przy ul. Łabędziej 4
w Lublinie  zarządzanym  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „Bystrzyca”  w  Lublinie  Sp.  z  o.  o.,  z  siedzibą
w Lublinie (dalej MOSiR).

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA:
1. Szatnia Odzieży Wierzchniej czynna jest w godzinach funkcjonowania  Centrum Sportowo – Rekreacyjnego

Łabędzia.
2. Szatnia dla korzystających z Krytej Pływalni oraz Hali Sportowej jest obowiązkowa i bezpłatna.
3. Korzystanie  z  Szatni  Odzieży  Wierzchniej  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego

regulaminu.
4. Szatnia  Odzieży  Wierzchniej  jest  monitorowana  przy  użyciu  urządzeń  utrwalających  obraz.  Korzystający

z Szatni  Odzieży  Wierzchniej  wyrażają  zgodę  na  utrwalanie  ich  wizerunku,  bez  prawa  do  jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu. 

5. W  szatni  należy  pozostawić  wyłącznie  odzież  wierzchnią  oraz  obuwie  i  założyć  czyste  klapki  basenowe
antypoślizgowe.

6. Przyjęcie  rzeczy  do  przechowania  będzie  odbywać  się  za  jednoczesnym  wydaniem  dowodu  przyjęcia  tj.
numerka  do  szatni.  Za  pozostawione  w  szatni  rzeczy  wartościowe  (np.  pieniądze,  dokumenty,  telefony
komórkowe itp.) MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

7. Odzież i obuwie wydawane są tylko na podstawie zwrotu numerka otrzymanego podczas oddawania rzeczy na
przechowanie.

8. W przypadku zgubienia numerka do szatni należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w celu
spisania protokołu wydania odzieży przez pracownika MOSiR oraz uiścić w Punkcie Obsługi Klienta Centrum
Sportowo  –  Rekreacyjnego  Łabędzia  opłatę  za  zgubiony  numerek,  zgodnie  z  obowiązującym  cennikiem
Centrum Sportowo  –  Rekreacyjnego  Łabędzia,  wyeksponowanym przy  Punkcie   Obsługi  Klienta  Centrum
Sportowo – Rekreacyjnego Łabędzia.

II KLAUZULE INFORMACYJNE – MONITORING
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest MOSiR Bystrzyca Sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą przy ul. Filaretów
44, 20-609 Lublin.

2. Dane  osobowe  w  postaci  wizerunku  zarejestrowanego  przez  monitoring  przetwarzane  będą  w  celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Krytej Pływalni działającej na terenie Centrum
Sportowo – Rekreacyjnego Łabędzia przy ul. Łabędziej 4 w Lublinie oraz zabezpieczenia mienia na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Dane osobowe przechowywane będą do 7 dni od dnia nagrania.
4. Klient ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.

5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. 

6. Przebywanie na terenie Krytej Pływalni działającej na terenie Centrum Sportowo Rekreacyjnego Łabędzia przy
ul. Łabędziej 4 w Lublinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie
wskazanym w pkt. 2. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania
na terenie Krytej Pływalni.

7. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły,
po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.


