REGULAMIN
dla osób trzecich prowadzących działalność na terenie
Basenu Arena w Żaganiu, przy ulicy Kochanowskiego 6.
1. Zgodnie z paragrafem 12 Regulaminu ogólnego, wszelka działalność osób trzecich na terenie
Basenu – w szczególności odpłatne prowadzenie nauki pływania, zajęć sportoworekreacyjnych, zajęć rehabilitacyjnych w wodzie, kursów nurkowania itp., odbywa się z
uwzględnieniem warunków Regulaminu dla osób trzecich prowadzących działalność na
terenie Basenu Arena.
2. Każda działalność osób trzecich na terenie Basenu wymaga umowy.
3. Podmioty, których zamiarem jest zawarcie umowy ze Spółką Arena Żagań powinny:
1) złożyć pisemny wniosek z opisem prowadzonej działalności oraz klauzulą zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
2) przedłożyć kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego),
3) przedstawić wymagane odrębnymi przepisami (ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 656, ze zm.), ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U z 2018 r., poz.
1263) uprawnienia do wykonywania usług rekreacyjno- ruchowych, w tym dokumenty
potwierdzające kwalifikacje osób do prowadzenia zajęć,
4) przedstawić aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów z
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
4. Spółka Arena Żagań odmawia zawarcia umowy w przypadku nieprzedłożenia przez podmiot
któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w punkcie 3.
5. Po podpisaniu umowy Osoba trzecia informuje o zamiarze prowadzenia działalności w
zakresie, o którym mowa w punkcie 1 w biurze Basenu, następnie ustala terminy zajęć. Po
wpisaniu terminów do Harmonogramu zajęć basenowych Osoba trzecia może rozpocząć
działalność na Basenie.
6. Osoba trzecia przed każdymi zajęciami zobowiązana jest do wypełnienia formularza
zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym wspólnie
podają następujące informacje:
− imię i nazwisko Instruktora, oraz imię i nazwisko Osoby nauczanej.
7. Zgłoszenie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Instruktora oraz przez osobę nauczaną biletu
wstępu na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem. Oprócz uiszczenia opłaty za bilety
wstępu Osoba trzecia zobowiązana jest do uregulowania zapłaty za udostępnienie toru na
pływalni jeżeli w zajęciach bierze udział więcej jak 3 osoby.
8. W przypadku, gdy kierownictwo Kompleksu lub służby ratownicze powezmą wiadomość, że
Instruktor udziela odpłatnych zajęć indywidualnych bez wymaganego zgłoszenia,
kierownictwo Basenu ma prawo do przerwania prowadzonych zajęć oraz usunięcia z terenu
Basenu Instruktora i osoby nauczanej.
9. Arena Żagań Spółka z o.o. w Żaganiu zastrzega możliwość odmowy zawarcia umowy, gdy:
− zawarcie umowy pozostaje w sprzeczności z możliwościami lokalowymi, użytkowymi Basenu
oraz zasadami bezpieczeństwa;
− podmiot ubiegający się o zawarcie umowy - w oparciu o przedstawione dane i dokumenty
we wniosku - nie daje w ocenie kierownictwa Basenu rękojmi należytego wykonywania
działalności.

10. W przypadku, gdy zostanie złożony kolejny wniosek, o którym mowa w punkcie 3, a ustaną
okoliczności, o których mowa w punkcie 9, Spółka Arena Żagań nie wyklucza zawarcia
umowy z podmiotem wnioskującym.
11. Umowa określi szczegółowo prawa i obowiązki stron.
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Udostępniający informuje, że:
a) Administratorem danych jest Arena Żagań Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100
Żagań;
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arena Żagań Sp. z o.
o. możliwy jest pod adresem email : iod@arena.zagan.pl;
c) Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy
oraz świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b
RODO;
d) Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;
e) Dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi,
następnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany
przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi;
f) Organizatorowi przysługuje prawo żądania od Udostępniającego dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego
uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami;
g) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na
jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i
wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe
zawarcie umowy (świadczenie usług);
h) Podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji (profilowaniu).
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