REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ „CISOWA”
ORAZ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NARCIARSKIEGO
I. Wstęp
§ 1. Postanowienia ogólne.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Właścicielem Stacji Narciarskiej „Cisowa” oraz Wypożyczalni Sprzętu Narciarskiego jest Waldemar
Latacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zimowy Ośrodek Rekreacyjny Latacz Waldemar
z siedzibą w Strzegowej 48, 32-340 Wolbrom, posiadający NIP: 6372012942 (dalej zwany Właścicielem).
Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze Stacji Narciarskiej „Cisowa” (dalej
Stacja) oraz Wypożyczalni Sprzętu Narciarskiego (dalej: Wypożyczalnia).
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Właściciela http://cisowa.pl oraz do wglądu na miejscu
w Wypożyczalni oraz kasie Stacji Narciarskiej.
Korzystanie przez Klientów ze Stacji Narciarskiej „Cisowa” i/lub Wypożyczalni Sprzętu Narciarskiego
wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.
Stacja Narciarska oraz Wypożyczalnia mieszczą się w Cisowej, województwo śląskie.
Obiekty (Stacja i Wypożyczalnia) w sezonie czynne są codziennie, odpowiednio:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00
2) w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 21:00;
ewentualne zmiany w tym względzie, dyktowane warunkami atmosferycznymi, podane są do
wiadomości za pośrednictwem strony internetowej http://cisowa.pl oraz możliwe do uzyskania
w kontakcie telefonicznym z Właścicielem. Dane teleadresowe również są dostępne na stronie.

II. Stacja Narciarska
§ 2. Korzystanie ze Stacji Narciarskiej
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Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Stację należy rozumieć wyciągi, transport liniowy, trasy
narciarskie oraz pozostałą infrastrukturę techniczną związaną z obsługą Klientów Stacji Narciarskiej
„Cisowa”.
Korzystanie ze Stacji możliwe jest wyłącznie w godzinach jej funkcjonowania, na podstawie
wykupionego biletu. Przez bilet rozumie się kartę magnetyczną uprawniającą do wielokrotnego
przejazdu wyciągami narciarskimi. Bilety dostępne są w dwóch formach: czasowe bądź z góry określoną
ilością przejazdów.
Bilet, zgodnie z obowiązującym cennikiem, można nabyć w kasie Stacji w godzinach jej funkcjonowania.
Nabywając bilet Klient zobowiązany jest do wniesienia depozytu w kwocie 10,00 zł za udostępnienie
karty magnetycznej, który zwracany jest Klientowi z chwilą zwrotu karty w kasie Stacji. Dopuszczalna
jest wyłącznie forma płatności w gotówce.
Klient korzystając ze Stacji zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu, Kodeksu
Narciarskiego Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), jak również ustawy o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U.2019.1084 ze zm.),
w szczególności natomiast zobowiązany jest zachowywać się ostrożnie, w sposób niezagrażający życiu,
zdrowiu oraz bezpieczeństwu Klienta oraz osób trzecich.
Klienci odpowiadają nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego
i snowboardowego, którego używają. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich
Stacji, ze względu na charakter aktywności, wymaga zachowania bezpieczeństwa przez Klientów,
w przeciwnym razie, jego brak, niesie ze sobą ryzyko doznania bądź wyrządzenia szkód osobowych
i majątkowych związanych z urazami lub zniszczeniem mienia.
Klienci zobowiązani są także bezwzględnie stosować się do wskazań i instrukcji pracowników obsługi
Stacji oraz do oznakowania i informacji umieszczonych na terenie Stacji. Za szkody spowodowane przez
Klientów małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
Klienci, którzy nie ukończyli 16 roku życia zobowiązani są w trakcie jazdy na nartach i/lub snowboardzie
do używania kasku ochronnego. Pozostałym Klientom, którzy ukończyli 16 rok życia, zaleca się
stosowanie takich kasków w trakcie jazdy, dla zachowania bezpieczeństwa.
Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w stężeniu
pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny
zakaz korzystania ze Stacji. Pracownik Stacji uprawniony jest odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie

terenu Stacji osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego. Powyższe, prócz zastosowania ust. 10 poniżej, nie wyklucza
również wezwania na miejsce właściwych służb, w tym Policji, gdy zachowanie Klienta naraża na szwank
bezpieczeństwo pozostałych użytkowników Stacji.
9. Zabrania się palenia tytoniu na całym obszarze Stacji, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych miejsc.
10. Pracownicy Stacji uprawnieni są do odstąpienia od umowy na korzystanie ze Stacji w imieniu Właściciela
oraz konfiskaty bądź zablokowania biletu, jeśli zachowanie Klienta jest niewłaściwe, stanowi naruszenie
Regulaminu bądź przepisów prawa, w szczególności, gdy zachowanie Klienta zagraża bezpieczeństwu
innych użytkowników Stacji. Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Klienta, wskutek jego
niewłaściwego bądź bezprawnego działania, Klientowi nie przysługuje względem Właściciela roszczenie
o zwrot ceny biletu, niezależnie od pozostałego czasu bądź niewykorzystanych przejazdów. Odstąpienie
od umowy nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za wyrządzoną przez niego szkodę.
11. Niedozwolone jest wnoszenie na teren Stacji przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu pozostałych
użytkowników ruchu narciarskiego, jak i pozostawianie bądź wyrzucanie nieczystości poza
wyznaczonymi pojemnikami.
§ 3. Wyciągi narciarskie
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Wstęp na obszar wyciągów dozwolony jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i Klient
wszedł na peron celem chwycenia się orczyka.
Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu, nartami równolegle do kierunku jazdy
(analogicznie należy postąpić z deską snowboardową, przy czym przy wsiadaniu na wyciąg noga przednia
winna być przypięta do deski, tylna zaś wyjęta z wiązania) i poczekać na nadjeżdżający orczyk.
Kijki należy trzymać w jednej ręce, dalszej od orczyka. Pasek kijka nie powinien być założony na rękę.
Wyciągiem należy jechać na wprost, wyznaczonym śladem.
Zakazane jest:
1) robienie skrętów (slalomu) na trasie podjazdu;
2) chwytanie na trasie pustych orczyków;
3) wyczepianie się przed dojechaniem do wyznaczonego miejsca kończącego jazdę;
4) zatrzymywanie się na peronie w taki sposób, który mógłby utrudnić wysiadanie kolejno
nadjeżdżającym użytkownikom Stacji.
Po dojechaniu do strefy wysiadania Klient powinien spokojnie wypuścić orczyk i odjechać we wskazanym
kierunku.
W razie przewrócenia się na trasie wyciągu, Klient powinien wypuścić orczyk, wstać i bezzwłocznie zejść
z trasy.
Wyciąg może zostać zatrzymany z powodu awarii, zdarzenia na trasie lub złych warunków
atmosferycznych. Po zatrzymaniu wyciągu, Klient zobowiązany jest spokojnie zaczekać na jego ponowne
uruchomienie, względnie stosować się do innych poleceń obsługi Stacji.
§ 4. Zasady korzystania z tras zjazdowych

1.

2.

Trasy zjazdowe wyznaczone są ukształtowaniem terenu i naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu,
brzegi nasypów bądź oznaczone zostały siatkami, taśmami, znakami ograniczającymi i innymi. Klienci
powinni zachować ostrożność, licząc się z możliwością napotkania przeszkód, powodowanych
warunkami atmosferycznymi, siłą wyższą bądź zachowaniem się innych użytkowników tras, a dalej
omijać elementy infrastruktury, w tym: hydranty i armatki systemu naśnieżania, lampy oświetleniowe
oraz inne sztuczne przeszkody. W razie, gdy widoczne są ślady pracy ratraków (maszyn do ubijania
śniegu), granice trasy zjazdowej wyznacza zewnętrzny obrys terenu przygotowanego mechanicznie
przez ratraki.
Klienci korzystając ze Stacji zobowiązani są:
1) zjeżdżać wyłącznie po wyznaczonych oraz czynnych trasach i jedynie w godzinach otwarcia Stacji;
2) przestrzegać reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu;
1) zachowywać się w sposób niestwarzający niebezpieczeństwa dla siebie i innych osób;
2) zjeżdżać z szybkością dostosowaną do własnych umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków
atmosferycznych i natężenia ruchu;

3)

3.

4.

5.

korzystać ze sprzętu sprawnego technicznie, odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności,
zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użytkowania;
4) wyboru takiego toru jazdy, by uniknąć zderzenia z innymi zjeżdżającymi;
5) wyprzedzania tylko w takiej odległości, jaka zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla
wszystkich jego manewrów;
6) włączania się do ruchu po uprzednim sprawdzaniu, czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie
i innych zjeżdżających;
7) unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej
widoczności. Po ewentualnym upadku należy niezwłocznie usunąć się z toru jazdy;
8) do podchodzenia lub schodzenia wyłącznie brzegiem trasy zjazdowej, a w przypadku złej
widoczności zupełnego zejścia z trasy;
9) przestrzegać znaków narciarskich i oznaczeń umieszczonych na trasie zjazdowej;
10) stosować się do nakazów i zakazów obowiązujących na terenie Stacji;
11) w razie zauważenia wypadku, udzielenia poszkodowanemu pomocy, zabezpieczenia miejsca
zdarzenia i jeśli to konieczne zawiadomienia odpowiednich służb ratowniczych;
12) będąc uczestnikiem lub świadkiem wypadku, podania służbom ratowniczym swoich danych.
Dodatkowo Klienci, poruszający się na deskach snowboardowych zobowiązani są:
1) przed każdą zmiana kierunku jazdy, a w szczególności przy ewolucjach tyłem, upewnić się, że za
sobą posiadają wolną przestrzeń i pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób;
2) odpiętą deskę natychmiast przypiąć, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, odwrócić i położyć na
śniegu wiązaniem do dołu, aby uniknąć jej niekontrolowanego zjazdu;
3) powstrzymać się od zatrzymywania oraz siadania na śniegu w miejscach mogących narazić
snowboardzistę na niebezpieczeństwo lub utrudnić jazdę innym korzystającym ze stoku.
Prowadzenie jakiejkolwiek działalności na terenie Stacji o charakterze zarobkowym, w tym prowadzenie
działalności gospodarczej i/lub reklamowanie takiej działalności, w szczególności szkoleń narciarskich,
niezależnie czy indywidualnych czy grupowych, na terenie Stacji, bez uprzedniego zawarcia umowy
z Właścicielem i wniesienia opłaty jest zakazane.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 4, Właściciel bądź osoby prowadzące na terenie
Stacji działalność gospodarczą za jego zezwoleniem uprawnione są dochodzić odszkodowania
w faktycznej wysokości poniesionej szkody od podmiotu naruszającego zakaz. Nadto, osoba naruszająca
przedmiotowy zakaz może zostać zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia terenu Stacji, bez
prawa domagania się zwrotu ceny uiszczonego biletu. W takim wypadku Właściciel uprawniony jest do
konfiskaty i/lub zablokowania biletu, stosownie do treści § 2 ust. 10 powyżej, w celu uniemożliwienia
dalszego korzystania z niego.
§ 5. Działania ratownicze

1.
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Działania ratownicze na terenie Stacji prowadzone są wyłącznie przez ratowników narciarskich.
Każdy dostrzeżony wypadek, zaginięcia osób bądź zdarzenia mogące rodzić niebezpieczeństwo
narażenia życia lub zdrowia osób korzystających ze Stacji należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi
dyżurnemu i/lub obsłudze Stacji.
Telefony alarmowe:
1) 608 146 666 – biuro Stacji Narciarskiej Cisowa;
2) 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Osoby znajdujące się na Stacji mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom
wykonującym działania ratownicze, a także jeśli zostaną do tego zobowiązane, udzielenia wsparcia lub
pomocy we właściwym zakresie.
§ 6. Pojazdy silnikowe na trasach narciarskich

1.

2.

Zabrania się wjazdu na trasy zjazdowe wszelkim pojazdom silnikowym, za wyjątkiem:
1) uprzywilejowanych pojazdów – służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych
w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie
2) pojazdów obsługi Stacji – wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację świetlną w kolorze
pomarańczowym oraz sygnalizację dźwiękową.
Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego
przez ustąpienie mu pierwszeństwa.

III. Wypożyczalnia Sprzętu Narciarskiego
§ 7. Warunki wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
1.
2.

Sprzęt narciarski będący przedmiotem wypożyczenia stanowi własność Właściciela.
Wypożyczenie sprzętu narciarskiego jest odpłatne – zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie
http://cisowa.pl oraz na miejscu w Wypożyczalni. Dopuszczalna jest wyłącznie forma płatności
w gotówce.
3. Klientem Wypożyczalni może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która okaże dokument tożsamości (zawierający wizerunek, imię, nazwisko, adres oraz PESEL)
oraz zawrze z Właścicielem umowę najmu sprzętu narciarskiego (umowa wypożyczenia), której
integralną część stanowi niniejszy Regulamin. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości
bądź prawidłowości dokumentu tożsamości (np. w razie jego uszkodzenia) Właściciel uprawniony jest
żądać okazania przez Klienta innego dokumentu tożsamości.
4. Klient nieposiadający dokumentu tożsamości może wypożyczyć sprzęt narciarski wyłącznie po
uprzednim złożeniu w kasie Wypożyczalni zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce, w wysokości
wartości wypożyczanego sprzętu.
5. Wydanie i zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni.
6. Wypożyczenie sprzętu narciarskiego następuje na warunkach określonych w niniejszym paragrafie
Regulaminu, na podstawie odrębnej umowy wypożyczenia sprzętu, określającej rodzaj sprzętu, jego
wartość w kwocie brutto oraz okres wypożyczenia. Wypożyczenie trwa od momentu odbioru sprzętu
narciarskiego przez Klienta do jego zwrotu Właścicielowi.
7. Przystępując do umowy wypożyczenia Klient zobowiązany jest przed odbiorem sprzętu przeprowadzić
oględziny jego stanu technicznego i wizualnego, a wszelkie ewentualne uwagi w tym zakresie powinny
zostać zaprotokołowane w treści umowy. Brak uwag i zastrzeżeń w umowie stanowi potwierdzenie ze
strony Klienta, że otrzymany sprzęt sportowy jest zgodny z opisem, kompletny oraz w stanie
technicznym pozwalającym na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. W okresie wypożyczenia sprzętu narciarskiego:
1) niedozwolone jest jego udostępnienie przez Klienta osobom trzecim, na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego, w tym rozporządzanie nim na rzecz osób trzecich;
2) zabronione jest jego używanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
3) zabronione jest ingerowanie w jego istotę i strukturę, poza normalną eksploatacją, w szczególności
zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych napraw;
4) Klient zobowiązany jest przechowywać sprzęt w sposób bezpieczny, w szczególności nie
pozostawiać go bez nadzoru oraz dostępu osób nieupoważnionych;
9. Od chwili odbioru sprzętu narciarskiego przez cały okres trwania umowy Klient ponosi
odpowiedzialność:
1) za skutki niewłaściwego korzystania ze sprzętu, jak i za wszelkie naruszenia prawa oraz szkody
dokonane przy jego użyciu;
2) za spowodowane działaniem sprzecznym z umową lub Regulaminem wszelkie uszkodzenia stanu
fizycznego oraz technicznego sprzętu, utratę sprzętu bądź zmniejszenie jego wartości ponad
wynikającą z prawidłowej eksploatacji.
10. Klient zobowiązany jest dokonać zwrotu sprzętu narciarskiego w terminie, na jaki zawarto umowę
wypożyczenia oraz w stanie kompletnym, w jakim Klient otrzymał go w chwili zawarcia umowy
z Właścicielem. Zwrot winien nastąpić w dniu, w którym mija okres wypożyczenia, w godzinach
funkcjonowania Wypożyczalni (zamieszczonych na stronie internetowej http://cisowa.pl oraz drzwiach
wejściowych Wypożyczalni).
11. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu narciarskiego Klient zobowiązany jest zgłosić najpóźniej
w dniu zwrotu, określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu wymaga
zgody Właściciela. W takim wypadku wypożyczenie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej
w oparciu o obowiązujący cennik.
12. W razie niezwrócenia wypożyczonego sprzętu narciarskiego w terminie określonym umową
wypożyczenia, również w razie braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez
Właściciela, Właściciel naliczy karę za bezumowne korzystanie w wysokości dwukrotności ceny
wypożyczenia ustalonej zgodnie z cennikiem, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu.
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Niezależnie od powyższego, sprawa może zostać zgłoszona właściwym organom w ramach podejrzenia
popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.
W chwili zwrotu sprzętu narciarskiego Właściciel dokonuje oceny jego stanu technicznego oraz
kompletności. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę Właściciela spowodowaną
nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu narciarskiego bądź jego utratę, w całości lub w części. Wartość
szkody ustalana jest w oparciu o cennik sprzętu narciarskiego, wartość braków i/lub koszt jego naprawy.
Właściciel posiada uprawnienie do potrącenia należnego odszkodowania z kwotą depozytu Klienta
podlegającą zwrotowi – jeżeli taka została pobrana.
W przypadku zwrotu sprzętu narciarskiego przez Klienta w terminie późniejszym aniżeli określony
umową Stron, Właściciel, stosownie do treści ust. 12, posiada uprawnienie do potrącenia opłat za
bezumowne korzystanie z kwotą depozytu Klienta podlegającej zwrotowi – jeżeli taka została pobrana.
W razie zwrotu sprzętu narciarskiego w terminie oraz w stanie wolnym od wad, Właściciel zwraca
Klientowi kwotę depozytu w pełnej wysokości.
Właściciel, w braku odmiennych przepisów prawnych, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
szkody Klienta oraz osób trzecich, będące następstwem posługiwania się wypożyczonym sprzętem
narciarskim niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz inne, spowodowane okolicznościami, za które
Właściciel nie ponosi winy.
Przystępując do umowy wypożyczenia, Klient oświadcza, że:
1) posiada niezbędną wiedzę na temat właściwej eksploatacji sprzętu narciarskiego i zobowiązuje się
do dbałości o niego oraz wykorzystania bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem;
2) ma świadomość, że jazda na nartach/snowboardzie związana jest z ryzykiem sportowym,
w szczególności konsekwencjami uprawiania sportów narciarskich/snowboardowych mogą być
urazy ciała, choroby a nawet śmierć Klienta bądź osoby trzeciej;
3) korzystanie ze sprzętu narciarskiego dostosuje do swoich możliwości motorycznych oraz stanu
zdrowia.
Siła wypięcia wiązania w wypożyczanym sprzęcie narciarski dostosowywana jest do indywidualnych
warunków fizycznych Klienta (waga, wzrost, długość podeszwy buta), według tabeli producenta sprzętu
opartej o normy DIN. W związku z powyższym Klient, przed przygotowaniem dla niego sprzętu
narciarskiego, zobowiązany jest podać obsłudze Wypożyczalni swoje aktualne i faktyczne wymiary.
Opłata za wypożyczenie sprzętu narciarskiego jest niezależna od skorzystania z niego przez Klienta.
Zwrot sprzętu narciarskiego przed upływem okresu na jaki zawarto umowę, pozostaje bez wpływu na
wysokość należnej Właścicielowi opłaty, w szczególności Klient nie jest uprawniony domagać się zwrotu
całości ani części opłaty w związku z niewykorzystanym okresem korzystania ze sprzętu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za obuwie Klientów pozostawione przez Nich w Wypożyczalni
na czas korzystania ze Stacji. Zaleca się, jeśli to możliwe, aby w trakcie korzystania ze Stacji Klienci
obuwie tradycyjne pozostawiali w swoich samochodach.
IV. Ochrona Danych
§ 8. Dane osobowe

1.

2.

3.

4.

Korzystając ze Stacji, Wypożyczalni, zawierając umowę wypożyczenia sprzętu narciarskiego, kontaktując
się z Właścicielem telefonicznie lub mailowo, a także odwiedzając stronę internetową http://cisowa.pl,
Klient godzi się na dysponowanie przez Właściciela danymi osobowymi Jego dotyczącymi na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
Administratorem danych osobowych (dalej Administrator) jest Waldemar Latacz prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Zimowy Ośrodek Rekreacyjny Latacz Waldemar z siedzibą
w Strzegowej 48, 32-340 Wolbrom, posiadający NIP: 6372012942.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w jakim Właściciel
świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W zakresie w jakim wynika to z wiążącej Właściciela umowy z Klientem (umowa o wypożyczenie sprzętu
narciarskiego), dane osobowe są przez Właściciela przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania oraz
realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,
a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Klienta, artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO. Nadto na terenie

Stacji oraz Wypożyczalni funkcjonuje monitoring wizyjny, którego celem jest zabezpieczenie
prawidłowości działania infrastruktury technicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników,
i w tym względzie dane Klientów, w szczególności ich wizerunek, przetwarzane są w oparciu o prawnie
uzasadniony interes Administratora, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla
którego dane zgromadzono (wykonanie umowy, jej rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie
zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). Monitoring wizyjny przetwarza
dane przez okres 14 dni, po czym ulega usunięciu poprzez nadpisanie – dłuższe przetwarzanie
dopuszczalne jest jedynie w razie zaistnienia incydentu (np. wypadek, kradzież, awaria itp.) i jedynie
przez czas niezbędny do jego wyjaśnienia.
6. Właściciel jako administrator danych osobowych Klienta dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu
danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient posiada prawo dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie
narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych
uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
1) listownie: Strzegowa 48, 32-340 Wolbrom;
2) przez e-mail: biuro@cisowa.pl.
8. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych
narusza przepisy prawa.
9. Właściciel zapewnia, że dane Klienta nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez Właściciela oraz podmioty,
z którymi współpracuje w zakresie usług serwisowych, transportowych, usług internetowych, obsługi
płatności, usług księgowych i prawnych. Dane osobowe Klienta nie są przesyłane do państwa trzecich
ani organizacji międzynarodowych.
10. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Właściciela można
przeczytać w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://cisowa.pl.
§. 9. Postanowienia końcowe.
1.
2.

3.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w Regulaminie.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi na stronie
internetowej http://cisowa.pl oraz udostępniając aktualną treść Regulaminu na Stacji i w lokalu
Wypożyczalni. W przypadku umów, które zawarte i/lub rozpoczęte zostały przed datą zmiany
Regulaminu, Klientów obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
Wszelkie spory powstałe w ramach zawartej umowy wypożyczenia sprzętu, w przypadku, gdy Klient nie
1
jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, poddane będą pod rozstrzygnięcie przed
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Właściciela.

