Regulamin Pasażu Handlowego Nowego
Centrum Lipna ul. 3-go Maja 1 E

Kierując się troską o Klientów odwiedzających nasz Pasaż Handlowy, prosimy o
przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niżej opisanych punktach
Regulaminu, który obowiązuje na terenie całego obiektu.
Komunikacja
1. W Pasażu Handlowym NCL można przebywać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na
drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej www.puklipno.pl w zakładce NCL.
2. Wejście na teren Pasażu oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Zabrania się parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach dla niepełnosprawnych.
4. Prosimy o nie zastawianie i blokowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych.
5. W Pasażu Handlowym zabrania się jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz
wprowadzania rowerów i jazdy na nich wewnątrz obiektu .
6. Siedzenie dozwolone jest wyłącznie na ławkach lub miejscach do tego przeznaczonych. Siedzenie
na kwietnikach, elementach reklamowych lub dekoracyjnych, balustradach itp. jest zabronione.
Postanowienia ogólne
1. Na terenie obiektu prowadzony jest monitoring wizyjny. Zarządca ma prawo do upubliczniania
wizerunków osób znajdujących się na terenie pasażu i w jego obrębie.
2. Zabrania się reklamy, kolportażu ulotek i prezentowania materiałów reklamowych w jakiejkolwiek
formie bez uprzedniej zgody Zarządcy obiektu.
3. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i
obwoźnego, występów muzycznych i innych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie
pasażu handlowego bez uprzedniej zgody jego Zarządcy.
4. Żebranie i akwizycja są zabronione.
5. Zabrania się wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych
oraz innych zagrażających bezpieczeństwu i życiu Klientów lub mieniu, w zakresie, w jakim nie
zostało to dopuszczone odpowiednimi przepisami.
6. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i tzw. elektronicznych papierosów oraz konsumpcji
napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi.
7. Za bezpieczeństwo małoletnich jak i za szkody przez nich spowodowane odpowiadają rodzice lub
opiekunowie.
8. Na terenie Pasażu Handlowego obowiązuje zakaz fotografowania. Wykonanie zdjęć jest możliwe
po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zarządcy obiektu. Zakaz nie dotyczy zdjęć rodzinnych
wykonywanych wyłącznie na użytek prywatny.
9. Zakazuje się przebywania na terenie Pasażu Handlowego osobom w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem podobnie działających środków, zakłócającym porządek publiczny oraz zachowującym
się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszającym niniejszy Regulamin.
Przebywanie na terenie Pasażu Handlowego po zażądaniu opuszczenia go przez przedstawiciela
Zarządcy lub pełnomocników może być objęte interwencją Policji lub innych organów
porządkowych.
10.Zabrania się wprowadzania na teren obiektu Pasażu Handlowego zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy
psów przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
11.Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Pasażu
Handlowego, także w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak toalety, pomieszczenia sanitarne
itp. jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.
12.Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń i części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku
(pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem
wstępu (np. scena, wystawy, ekspozycje).
13.Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać pracownikom zarządzającym Pasażem.
Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie obowiązującego prawa.
Niezależnie od wymienionych postanowień zabrania się podejmowania w Pasażu Handlowym działań
zakazanych w świetle obowiązującego prawa.
Osoby odwiedzające Pasaż Handlowy proszone są o respektowanie poleceń pracowników
zarządzających obiektem.
Teren Pasażu Handlowego NCL jest w całości objęty monitoringiem.
Zarządca Pasażu Handlowego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zapisach niniejszego Regulaminu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – Kodeks pracy informuję, że administratorem
Monitoringu Wizyjnego jest:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47,
87 – 600 Lipno nr tel. 54 287 47 00 e-mail: sekretariat@puklipno.pl
Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany
inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres
przetargi@puklipno.pl
Monitoring wizyjny na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 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 (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) i prowadzony jest
celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów, ochrony mienia.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy
ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże
przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one
odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
Pani/Pana dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 30 dni, następnie
ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin w/wym. ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Osoba, która zarejestrowana została w systemie monitoringu, ma prawo do żądania od
administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

