
REGULAMIN DLA KLIENTÓW CH FORT WOLA

Szanowni Klienci, 

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie CH Fort 
Wola (dalej „Centrum”) wymienionych w niniejszym Regulaminie. 
Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz optymalnych 
warunków dla wszystkich osób przebywających na terenie Cen-
trum. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie CH 
Fort Wola wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bez-
pieczeństwo małoletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie. 

W trosce o bezpieczeństwo klientów w CH Fort Wola na stałe 
działa system monitoringu wizyjnego.

Czynności związane z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w CH 
Fort Wola stanowią przetwarzanie danych osobowych (w tym wi-
zerunku) na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osób i mienia („RODO”). Administratorem danych osobowych jest 
Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 
427, 02-801 Warszawa, KRS 0000012635 („Mayland”). Dane kontak-
towe Administratora Ochrony Danych Mayland Real Estate Sp. z o.o. 
(„Mayland”) e-mail: daneosobowe@fortwola.pl.

Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są 
w  celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a  przetwarzanie 
danych jest niezbędne ze względu na cel wynikający z prawnie uza-
sadnionego interesu realizowanego przez Mayland (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu 
z  wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym: a) imię 
i nazwisko, b) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, c) spo-
sób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu 
rejestrującym obraz.

Odbiorcami danych osobowych z systemu monitoringu wizyjnego 
są upoważnieni pracownicy Mayland, firma świadcząca usługi w 
zakresie ochrony Centrum na podstawie umowy powierzenia prze-
twarzania danych osobowych oraz inne podmioty, instytucje, orga-
ny w zakresie wynikającym z przepisów prawa (np. Policja, sądy, pro-
kuratura). Miejsce objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami 
informacyjnymi. Praca kamery podczas obserwacji wyznaczonego 
obszaru odbywa się samoczynnie całodobowo według wyznaczonej 
ścieżki kamer obrotowych i punktowo kamer stacjonarnych. Mo-
nitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych. Nagrania 
obrazu z monitoringu wizyjnego Mayland przetwarza wyłączenie do 
celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie-
przekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania. Po tym okresie nagra-
nia usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.

• Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz papie-
rosów elektronicznych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczo-
nych.

• Przebywania na terenie Centrum osób w stanie nietrzeźwym, 
bądź będących pod wpływem środków odurzających lub osób 
zachowujących się niezgodnie z przepisami prawa w tym prawa 
karnego, powszechnie obowiązującymi normami oraz zasadami 
współżycia społecznego.

• Wprowadzania do Centrum oraz pozostawiania wewnątrz Cen-
trum rowerów, hulajnóg, wózków innych niż dziecięce lub inwa-
lidzkie, za wyjątkiem ich transportu do sklepów w celach serwiso-
wych.

• Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, rowerach, hulajnogach itp.

• Używania dronów.

• Siadania na schodach, kwietnikach, elementach reklamowych lub 
dekoracyjnych, balustradach i innych miejscach lub elementach 
wyposażenia do tego nie przeznaczonych.

• Biegania po chodnikach ruchomych.

• Wjazdu wózkami dziecięcymi i innymi urządzeniami do tego nie 
przeznaczonymi (np. segway, rolki) na chodniki ruchome.

• Organizacji działań promocyjnych, artystycznych oraz dystrybucji 
prospektów, materiałów reklamowych, informacyjnych i innych 
na terenie zewnętrznym oraz wewnątrz Centrum bez zezwolenia 
Dyrekcji Centrum, fotografowania i filmowania Centrum bez zgo-
dy Dyrekcji Centrum, za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku 
prywatnego.

• Używania otwartego ognia, wnoszenia na teren Centrum broni 
oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz innych mate-
riałów niebezpiecznych.

• Wnoszenia do Centrum przedmiotów, mogących stanowić za-
grożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub elementów archi-
tektonicznych oraz wyposażenia Centrum lub sklepów.

• Wnoszenia do wewnątrz Centrum balonów wypełnionych helem.

• Emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów.

• Prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub 
zagrażającej porządkowi publicznemu: w  szczególności orga-
nizowania manifestacji, zgromadzeń agitacji politycznej lub re-
ligijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obwoźnego 
oraz obnośnego, akwizycji, nagabywania, żebrania na terenie ze-
wnętrznym i wewnętrznym Centrum.

• Prowadzenia akcji charytatywnych i itp. na terenie zewnętrznym 
i wewnętrznym Centrum bez zgody Dyrekcji Centrum.

• Wprowadzania dużych zwierząt (nie dotyczy psów przewodni-
ków i psów prowadzonych na smyczy z założonym kagańcem). 
Za zwierzęta przebywające na terenie Centrum odpowiada ich 
właściciel.

• Umyślnego zanieczyszczania, niszczenia lub niezgodnego z prze-
znaczeniem używania urządzeń mieszczących się na terenie 
Centrum, także w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak 
toalety, pomieszczenia sanitarne itd. Działania takie będą powo-
dować powstanie po stronie Centrum roszczenia o naprawienie 
szkody i wydanie zakazu wstępu do Centrum. Wszystkie akty 
wandalizmu będą zgłaszane do odpowiednich służb. 

• Osoby wchodzące do Centrum zobowiązane są do respektowa-
nia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepi-
sów dotyczących obostrzeń związanych z  zagrożeniem epide-
micznym itp. 

• W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa pro-
simy o niezwłoczny kontakt z ochroną (22) 535 04 85.

• Niniejszy Regulamin może być  zmieniony lub uzupełniony 
w każdej chwili, odnośnie każdego punktu. 

DZIĘKUJEMY ZA STOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU

Każda osoba wchodząc do Centrum akceptuje zasady zapisane 
w niniejszym Regulaminie. 

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad, zobowiązane są opu-
ścić Centrum na wezwanie Dyrektora Centrum lub jego przedsta-
wicieli (w szczególności Ochrony Centrum). Niezastosowanie się do 
wezwania będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu obowią-
zującego na terenie Centrum i pociągnie ze sobą użycie odpowied-
nich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień. 

NA TERENIE CENTRUM ZABRANIA SIĘ WSZELKICH DZIAŁAŃ ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU, ZDROWIU  
I PORZĄDKOWI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:


