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REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO - GALERIA JUROWIECKA
1. Centrum Handlowe Galeria Jurowiecka jest ogólnodostępnym obiektem handlowym, otwartym dla klientów
codziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących godzinach:
poniedziałek - sobota 9.00-21.00
niedziela 10.00 - 20.00
Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie zarówno wewnątrz obiektu, jak również na terenach zewnętrznych.
3. Wszelkie osoby przebywające na terenie CH „Galeria Jurowiecka” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
4. Dzieci do lat 7 powinny przebywać na terenie Galerii Jurowiecka pod opieką osób dorosłych. Za ich
bezpieczeństwo oraz pozostałych małoletnich znajdujących się w Centrum Handlowym odpowiadają ich rodzice lub
opiekunowie.
5. Wszelkie elementy wyposażenia Galerii Jurowiecka należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Wewnątrz obiektu oraz na terenie zielonym przynależącym do CH Galeria Jurowiecka obowiązuje całkowity
zakaz palenia papierosów, elektronicznych papierosów, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
7. Na terenie Centrum Handlowego nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających.
8. Zabrania się picia alkoholu na terenie całego obiektu, wyjątek stanowi strefa stolików na poziomie +2 w obrębie
lokalu, w którym dokonano zakupu (dotyczy alkoholu zakupionego w lokalu gastronomicznym).
9. Zabrania się wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów-przewodników). Za wszelkie szkody wyrządzone przez
zwierzęta odpowiedzialność ponosi właściciel.
10. Zabrania się jazdy na: rowerze, rolkach, deskorolkach, hulajnodze, itp., wykonywania wszelkich manewrów na
zew. placu i terenie zielonym przynależącym do CH Galeria Jurowiecka, a także wprowadzania takiego sprzętu do
wnętrza Centrum.
11. Zabrania się niszczenia: roślinności, wyposażenia i przestrzeni wspólnych Centrum Handlowego, wszelkich
aktów wandalizmu i zaśmiecania terenu.
12. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych,
niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub
zakłócającym spokój pozostałych klientów galerii.
13. Zabrania się przeprowadzania: ankiet, akcji charytatywnych, umieszczania plakatów, prowadzenia działalności
handlowej, reklamowej i promocyjnej na terenie „Galerii Jurowiecka” bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji.
14. Zabrania się fotografowania i wykorzystywania elementów wizerunku Galerii Jurowiecka, bez uprzedniej,
pisemnej zgody Dyrekcji.
15. Uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie Galerii Jurowiecka jest równoznaczne ze zgodą na
umieszczenie wizerunku osoby/osób uczestniczących w imprezie na: materiałach, fotografiach stanowiących relację
z wydarzenia, wykorzystanych w celach promocyjnych na www i FB Galerii Jurowiecka.
16. Zabrania się zastawiania, blokowania ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych.

regulamin
galeria JUROWIECKA

17. Zabrania się użytkowania schodów ruchomych i wind niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności
biegania po schodach ruchomych, wchodzenia „pod prąd” i poruszania się nieczynnymi schodami.
18. Parking samochodowy nie posiada statusu parkingu strzeżonego.
19. Na terenie parkingu obowiązuje nakaz stosowania się do znaków znajdujących się na jego terenie.
20. Na terenie parkingu wewnętrznego oraz zewnętrznego, dozwolone jest parkowanie wyłącznie w miejscach do
tego przeznaczonych. Galeria Jurowiecka zastrzega sobie prawo blokowania, na koszt właściciela, nieprawidłowo
zaparkowanego pojazdu oraz jego przewiezienia na inne miejsce na terenie parkingu lub inny parking na koszt tegoż
właściciela pojazdu.
21. Na terenie parkingu należy respektować oznakowania dotyczące osób niepełnosprawnych.
22. Zabrania się wnoszenia i używania przedmiotów pirotechnicznych, niebezpiecznych, niedozwolonych prawem, o
nieprzyjemnym lub intensywnym zapachu oraz broni palnej.
23. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji, klienci zobowiązani są do podporządkowania
się poleceniom służb wewnętrznych Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”.
24. Osoby, które swoim zachowaniem:
•

zakłócają funkcjonowanie Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”,

•

nie przestrzegają niniejszego regulaminu,

•

stanowią zagrożenie, bądź naruszają strefę komfortu pozostałych klientów

będą usuwane z terenu Galerii.
25. Regulamin Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka” może ulegać zmianom na podstawie decyzji Dyrekcji
Galerii Jurowiecka.
26. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych – obowiązującą Polityką Prywatności mogą się Państwo
zapoznać na stronie internetowej Galerii Jurowieckiej http://galeriajurowiecka.com.pl/
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Centrum Handlowego Galeria Jurowiecka prosimy kierować na adres:
Dyrekcja Centrum Handlowego Galeria Jurowiecka
Ul. Jurowiecka 1
15-101 Białystok
biuro@galeriajurowiecka.com.pl
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REGULAMIN PARKINGÓW NIESTRZEŻONYCH CENTRUM HANDLOWEGO - GALERIA JUROWIECKA
( PARKINGI ZNAJDUJĄ SIĘ NA TERENIE PRYWATNYM)
I.
1. Na Parkingi Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka” składają się:
•

parking podziemny wewnętrzny -2

•

parkingi zewnętrzny od ul. Jurowieckiej

•

stojaki rowerowe – od ul. Jurowieckiej, dalej zwane „Parkingiem”.

2. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych i ciągów komunikacyjnych
znajdujących się w obrębie Parkingów i zlokalizowanych w STREFIE RUCHU.
3. Każdy korzystający z Parkingów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do
ścisłego przestrzegania jego postanowień.
4. Zarządzanie Parkingami leży w gestii Zarządcy Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”, dalej zwanym
„Zarządcą Parkingów”.
II.
1. Z Parkingów mogą korzystać Klienci, Najemcy oraz pracownicy Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka” na
zasadach ustalonych wewnętrznym zarządzeniem Właściciela/Zarządcy Galerii Jurowiecka. Na parking podziemny
wewnętrzny mogą wjeżdżać tylko pojazdy mechaniczne (samochody osobowe i motocykle) o wysokości całkowitej
do 2,0 m (w tym z urządzeniami zamontowanymi na dachu pojazdu, w szczególności przewożonymi rzeczami i
antenami).
2. Parking podziemny jak również stojaki rowerowe są monitorowane przez system CCTV i dozorowane przez
pracowników Ochrony Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”, jednakże wszelkie ryzyko uszkodzenia bądź
utraty pojazdu znajdującego się na terenie Parkingów, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe,
ponosi właściciel/użytkownik pojazdu. System CCTV nie obejmuje parkingu zewnętrznego.
3. Właściciel/Zarządca Parkingów nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rowerów. Użytkownicy pozostawiają
rowery oraz ich wyposażenie na własną odpowiedzialność.
4. Właściciel/Zarządca Parkingów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły
wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się
na terenie Parkingów Galerii Jurowiecka.
5. Wyłącza się odpowiedzialność Właściciela/Zarządcy Galerii Jurowiecka z tytułu szkód komunikacyjnych
dotyczących pojazdów i osób korzystających z wjazdów/wyjazdów na teren Parkingów.
6. Na Parkingach obowiązuje zakaz wprowadzania i pozostawiania w pojazdach zwierząt (Ustawa z dnia
21.08.1997r. o ochronie zwierząt, Dz.U. Nr 111 poz. 724).
7. Parkingi są czynne w godzinach otwarcia Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”.
III.
1. Przebywając na terenie Parkingów, kierowca pojazdu oraz poruszający się rowerem zobowiązany jest:
a) zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h,
b) stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. Nr 98, poz. 602
z późniejszymi zmianami),
c) podporządkować się poleceniom pracowników Ochrony Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”
w zakresie ruchu i postoju,
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d) przestrzegać znaków drogowych pionowych i poziomych oraz innych wewnętrznych opisów i oznaczeń.
e) Parkowanie pojazdów jest dozwolone jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych poziomymi
liniami w kolorze białym.
2. Pozostawianie rowerów dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, przy stojakach rowerowych,
po uprzednim zabezpieczeniu.
3. Korzystającym z Parkingów zabrania się:
a) parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami tj. wbrew postanowieniom Rozdziału
3, ppkt. 2 Regulaminu oraz parkowania bez stosownych uprawnień na miejscach oznakowanych dla osób
niepełnosprawnych,
b) pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych, przy ścianach oraz przejściach
dla pieszych,
c) pozostawiania pojazdów na Parkingach poza wyznaczonymi godzinami ich otwarcia, bez uprzedniego
uzyskania zgody Zarządcy Parkingów,
d) wykonywania na terenie Parkingów jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów, mycia
pojazdów, sprzątania wewnątrz pojazdów, jak również spuszczania płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
e) wwożenia i parkowania na Parkingach wszelkich przyczep,
f) jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach itp.
g) prowadzenia lekcji nauki jazdy na terenie Parkingów,
h) palenia tytoniu, papierosów elektronicznych itp., używania ognia jak również przeprowadzania prób silników
oraz powodowania innych zakłóceń i hałasów mogących przeszkadzać innym użytkownikom Parkingów,
i) zaśmiecania i dewastacji Parkingów,
j) parkowania pojazdów z nieszczelnościami,
k) działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ,
l) zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego
m) pozostawiania pojazdu na czas dłuższy niż 24 godziny.
4. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika/właściciela pojazdu zakazów określonych w Rozdziale III pkt.,
3 ppkt., a), b), c), j), m) niniejszego Regulaminu, Zarządca Parkingów jest uprawniony do zlecenia odholowania
pojazdu na koszt jego właściciela/użytkownika.
5. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingów postanowień Regulaminu,
spełniającym znamiona czynu zabronionego, Zarządca Parkingów zawiadomi właściwe organy ścigania.
6. Właściciel/użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingów,
właścicielom/użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym z Parkingów, w związku
z nieprawidłowym poruszaniem się lub pozostawianiem pojazdu na terenie Parkingów.
7. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy zgłaszać na posterunku Policji oraz pracownikom
Ochrony Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka” przed opuszczeniem Parkingów. Zarządca Parkingów nie
odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność osoby trzecie bądź sam właściciel/użytkownik pojazdu.
8. Przebywanie na Parkingach jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem pojazdów na czas zakupów lub
korzystania z usług Najemców Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”.
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9. Stanowisko monitoringu i kierowania Ochrony Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka” - tel. alarmowy:
691 650 361
10. Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym Galeria Jurowiecka
a) Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu
wizyjnego jest
Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z siedzibą w Warszawie (adres: AL. KEN 84 lok 106, 02-777
Warszawa)zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
AL. KEN 84 lok 106, 02-777 Warszawa lub telefonując pod numer (22) 323-79-91/ (25) 644-38-26 Możesz również
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem email , pisząc na adres : daneosobowe@kstrus.pl
b) Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Galerii.
Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
c) Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa.
d) Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
e) Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych
za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje centrum handlowe -Galeria Jurowiecka w tym powierzchnie
parkingowe, tam gdzie ma zastosowanie monitoring.
f) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również
masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały
określone przez przepisy polskiego prawa.
g) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
h)* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
i) Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres:
daneosobowe@kstrus.pl
12. Wszelkie wnioski związane z parkowaniem na terenie Parkingów można zgłaszać:
Biuro Dyrekcji Galerii Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel: 85 877 23 01
13. Z informacjami na temat ochrony danych osobowych – obowiązującą Polityką Prywatności mogą się Państwo
zapoznać na stronie internetowej Galerii Jurowieckiej http://galeriajurowiecka.com.pl/
Zarządca Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”
ADMiZ Administracja i Zarządzanie Hanna Strus

