
REGULAMIN NAJMU MIEJSCA POSTOJOWEGO 

Po wjeździe na parking, na początku parkingu w miejscu wyznaczonym 

przez Wynajmującego zatrzymujemy pojazd i przekładamy bagaże do 

pojazdu Wynajmującego (pojazd, który odwozi osoby na lotnisko wraz z 

bagażami), oraz przesiadają się pasażerowie do niego . Dalej na parking 

udaje się tylko kierowca z Wynajmującym, który wskaże mu miejsce 

postojowe. (Procedura ta ma zapobiec obijaniu innych pojazdów przez 

pasażerów wysiadających z pojazdu otwierających drzwi, przekładających 

bagaże itp.). Ta sama sytuacja dotyczy powrotu klientów z lotniska po 

pojazd. 

 

1) Poprzez wjazd na teren ogrodzony, oświetlony w nocy i oznakowany jako 

„Parking Przy Pasie”, zarządzany przez firmę Krystyna Paliga Salon Kosmyk; 

Parking Przy Pasie Pyrzowice 42-625 Ul. Kolejowa 48A, zwaną dalej 

Wynajmującym, dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego 

między Wynajmującym, a użytkownikiem pojazdu. Umowa kończy się wraz 

z wyjazdem z terenu „Parkingu Przy Pasie”. 

2) „Parking Przy Pasie“ jest parkingiem dozorowanym całodobowo, Parking jest 

czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. 

3)  Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren „Parkingu Przy Pasie” 

wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do 

ścisłego przestrzegania jego postanowień. 

4) Osoba oddająca samochód na parking ma obowiązek okazać obsłudze 

parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu 

i osprzęcie zewnętrznym. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie 

zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. 

Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na 

skutek nie zastosowania się do tego punktu. Cenne przedmioty nie powinny 

znajdować się na widoku. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenia znajdujących się na terenie „Parkingu Przy Pasie ” pojazdów, jak 

również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Pojazd 

pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed 



samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w 

pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.  

5) Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim na terenie „Parkingu Przy Pasie” przez niego samego lub osoby mu 

towarzyszące. 

6) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania 

siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu postanowień 

niniejszego regulaminu. 

7) W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, 

próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez 

użytkownika pojazdu dopiero po okazaniu Wynajmującemu dowodu 

rejestracyjnego pojazdu. 

8) Na terenie „Parkingu Przy Pasie ” obowiązuje bezwzględny zakaz używania 

otwartego ognia i palenia papierosów. 

9) Najem miejsca postojowego jest odpłatny. Opłatę, naliczoną według cennika 

należy uiścić gotówką po wjeździe na teren „Parkingu Przy Pasie ”lub przy 

wyjeździe z parkingu. 

10) Uiszczenie opłaty za najem miejsca postojowego jest poświadczane przez 

Wynajmującego na druku parkingowym który oryginał otrzymuje użytkownik 

pojazdu. 

11) Opłata liczona jest od momentu wjazdu użytkownika pojazdu na parkingu 

Opłata parkingowa liczona jest za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju 

pojazdu. 

12) Opłata za postój krótszy od ustalonego przy wjeździe nie jest zwracana. 

13) Na życzenie klienta (użytkownika pojazdu) Wynajmujący może wystawić 

fakturę  VAT. 

14) Cennik i regulamin są dostępne u Wynajmującego, wywieszone przy 

wjeździe na „Parking Przy Pasie”, oraz dostępne na stronie internetowej 

www.przypasie.pl 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

http://www.przypasie.pl/
http://www.przypasie.pl/


Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ,,Parking Przy Pasie”, 

zarządzany przez firmę Krystyna Paliga Salon Kosmyk; Parking Przy Pasie 

Pyrzowice 42-625 Ul. Kolejowa 48A . Administrator danych osobowych 

zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia 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 (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie 

Danych”). Realizacja umowy Podanie danych jest dobrowolne, jednak 

niezbędne do realizacji umowy najmu miejsca postojowego, gdyż bez 

możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie 

zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych. Obowiązek informacyjny - 

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, - 

posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, • przenoszenia danych, • cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych), - ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). - Pani/Pana dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. - Pani/Pana 

dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu czasu 

na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy. - 

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednak w 

sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z nami pod adresem email przypasie@gmail.com lub listownie na adres 

siedziby firmy. - w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane 

osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski 

Obszar Gospodarczy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

- zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem w celu 

realizacji umowy – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) 

RODO). - ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na 

czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa 

prawna art. 6 ust 1 f) RODO). 


