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 psówprzewodników). 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.
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. Parking jest czynny dla klientów Galerii w godzinach otwarcia Centrum
Handlowego.
20. Na terenie parkingu obowiązuje nakaz stosowania się do znaków
znajdujących się na jego terenie.
21. 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.

22. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania pojazdów na Parkingach
poza wyznaczonymi godzinami ich otwarcia, bez uprzedniego
uzyskania zgody Zarządcy Parkingów. Wszystkie przypadki łamania
tego zakazu będą obciążone karą w wysokości 00 zł. netto/za noc
(liczone poza godzinami pracy Centrum Handlowego).
23. Na terenie parkingu należy respektować oznakowania dotyczące osób
niepełnosprawnych.
24. Zabrania się wnoszenia i używania przedmiotów pirotechnicznych,
niebezpiecznych, niedozwolonych prawem, o nieprzyjemnym lub
intensywnym zapachu oraz broni palnej.
25. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub konieczności ewakuacji,
klienci zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom służb
wewnętrznych Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka”.
26. 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.
27. Regulamin Centrum Handlowego „Galeria Jurowiecka” może ulegać
zmianom na podstawie decyzji Dyrekcji Galerii Jurowiecka.
28. Administracja Centrum może nakładać kary porządkowe do wysokości
500 zł za nieprzestrzeganie regulaminu i zaśmiecanie Galerii
Jurowieckiej i terenów przyległych.
29. Centrum Galeria Jurowiecka jest monitorowane.
30. Administratorem danych osobowych na terenie Centrum Handlowego
Galeria Jurowiecka w Białymstoku jest z siedzibą w Warszawie. Dane
osobowe w zakresie wizerunku osoby odwiedzającej Galerię
Jurowiecka będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na
terenie obiektu i identyfikacji przez odpowiednie służby osób
potencjalnie łamiących prawo. Dane osobowe mogą być ujawnione
wyłącznie pracownikom lub współpracownikom Strus Development
Sp. z o.o., jak też podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum.
Dane osoby mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom lub
współpracownikom Centrum, jak też podmiotom świadczącym usługi
na rzecz Centrum, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane
osobowe z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres
1 miesiąca. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub wniesienie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Centrum nie jest w stanie zidentyfikować osób, których
wizerunki zostały zarejestrowane w nagraniach monitoringu i realizacja
ich praw może nastąpić dopiero po dostarczeniu dodatkowych
informacji pozwalających je zidentyfikować. W przypadku, gdy
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa posiada Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – w razie przetwarzania danych
osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Z inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo
skontaktować pisząc na adres: daneosobowe@kstrus.pl
31. Regulamin Galerii Jurowiecka może ulegać zmianom na podstawie
decyzji Dyrekcji Galerii Jurowiecka.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Centrum Handlowego
Galeria Jurowiecka prosimy kierować na adres:
Dyrekcja Centrum Handlowego Galeria Jurowiecka
Ul. Jurowiecka 1
15-101 Białystok

