Regulamin Parkingu Niestrzeżonego przy sklepie Sezam w Częstochowie
ul. Jagiellońskiej 3/9

§1
Postanowienia ogólne
1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują zasady korzystania z parkingu przy sklepie
Sezam w Częstochowie ul. Jagiellońskiej 3/9, którego właścicielem jest „Społem” PSS” Jedność” w
Częstochowie al. Wolności 83/85.
1.2. Parking nie jest strzeżony.
1.3. Parking jest czynny w dniach i godzinach pracy sklepu.
1.4.Z Parkingu można korzystać na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
1.5.Regulamin umieszczony jest przed wjazdem na Parking oraz zamieszczony na stronie
internetowej Właściciela.

§2
Definicje
Użyte w Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:
2.1.Czas Postoju Pojazdu - czas do 1,5 godziny tylko dla klientów Sezam-u.
2.2.Miejsce Parkingowe - wyznaczone miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów.
2.3.Korzystający z Parkingu – klient sklepu Sezam wjeżdżający pojazdem na teren Parkingu.
2.4.Parking - teren przylegający do sklepu Sezam oznaczony jako miejsce przeznaczone do
parkowania pojazdów klientów sklepu.
2.5.Pojazd -samochód o masie do 3,5 t
2.6.Opłata - kara umowna w kwocie wskazanej w dalszej części Regulaminu oraz na oznaczeniach
Parkingu płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w Regulaminie.
2.7.Działający w imieniu Właściciela - ochrona Sezam lub kierownictwo sklepu.

§3
Obowiązki Korzystającego z Parkingu
3.1.Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu deklaruje zamiar dokonania zakupów
w sklepie Sezam lub u najemców tego sklepu.
3.2.Po upływie Czasu Postoju Pojazdu lub godzin otwarcia sklepu bądź wjazdu na teren Parkingu
bez zamiaru dokonania zakupów w sklepie Sezam Korzystający z Parkingu zobowiązany jest
niezwłocznie opuścić Parking.
W przypadku nie opuszczenia Parkingu poczytuje się, że Korzystający z Parkingu korzysta z niego
bezprawnie.
3.3.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3.4.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie

utrudniać korzystania z niego innym Korzystającym z Parkingu.
3.5.Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu wyłącznie na Miejscach
Parkingowych w odległości umożliwiającej dostęp do innych Pojazdów.
3.6.Korzystający z Parkingu odpowiada na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone osobom
trzecim na terenie Parkingu wynikające z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu
jak i przebywaniem pojazdu na terenie Parkingu.
3.7.Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody, w tym zanieczyszczenia, w
mieniu sklepu Sezam.

§4
Zasady korzystania z Parkingu
4.1.Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym.
4.2.Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10 km/h.
4.3.Zabroniony jest wjazd na teren Parkingu pojazdów o masie powyżej 3,5 t, a także pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne.
4.4Na terenie Parkingu zakazane jest dokonywanie czynności związanych z obsługą techniczną
Pojazdów, w tym: naprawianie, mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana płynów, paliwa, oleju,
palenie i używanie otwartego ognia, nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem,
zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i innych
czynności, które mogą prowadzić do stworzenia zagrożeń dla ludzi i mienia.
4.5.Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, żebrania,
prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub promocyjnej bez zgody Właściciela, jazdy na
rolkach , deskorolkach, urządzanie innych zabaw i podejmowanie innych działań zakłócających lub
wręcz uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Parkingu min. organizowanie zgromadzeń,
zbiórek publicznych, występów artystycznych a także pozostawianie bez opieki w zamkniętym
samochodzie dzieci i zwierząt.

§5
Kary umowne i odszkodowania

5.1.W przypadku gdy Właściciel lub działający w imieniu Właściciela Parkingu stwierdzi, że
Korzystający z Parkingu nie jest klientem Sezamu lub pozostawił Pojazd na czas dłuższy niż
określony w pkt.2.1. Regulaminu jest uprawniony do naliczenia Korzystającemu z Parkingu kary
umownej w postaci Opłaty w wysokości 100 zł. na konto bankowe podane w pkt.5.6.
5.2.W takiej samej wysokości zostanie nałożona Opłata na Korzystającego z Parkingu, który złamie
zasady korzystania z Parkingu zawarte w § 4 Regulaminu.
5.3.Opłata zostanie nałożona także na tych Korzystających z Parkingu, którzy swoim pojazdem
zablokują przejazd, drogę pożarową lub bezprawnie zajmą miejsca przeznaczone dla
niepełnosprawnych.
5.4.Przy ustalaniu winnych naruszenia Regulaminu Parkingu Właściciel Parkingu będzie korzystał
z monitoringu zainstalowanego na budynku Sezamu lub ustaleń poczynionych przez ochronę sklepu
lub jego pracowników.
5.5.Oryginał naliczenia Opłaty zostanie umieszczony na Pojeździe a kopia pozostanie u
Właściciela.

5.6.Opłatę uiszcza się przelewem na konto bankowe w PKO BP S.A. O/Częstochowa nr 66 1020
1664 0000 3002 0019 5693. Konto to zostanie także wskazane w dokumencie umieszczonym na
Pojeździe, .
5.7.Właściciel Parkingu zastrzega sobie prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość kar umownych.
5.8.Korzystającemu z Parkingu przysługuje prawo reklamacji, którą można wnieść na piśmie do
Zarządu „Społem” PSS ”Jedność” w Częstochowie al. Wolności 83/85 lub adres mailowy
sekretariat@spolem.czest.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 2 tygodni, a o jej
wyniku Korzystający z Parkingu zostanie powiadomiony na piśmie lub na adres email.
5.9.Właściciel Parkingu zastrzega sobie prawo skierowania do Policji wniosku o ukaranie
Korzystającego z Parkingu karą przewidzianą w art. 121§ 2 Kodeksu wykroczeń.
5.10.Korzystający z Parkingu zostanie obciążany kosztami dochodzenia należności, które nie
zostały dobrowolnie opłacone we wskazanym terminie, w tym kosztami pozyskania danych
właściciela pojazdu z rejestru CEPiK.
5.11.Brak wniesienia Opłat może skutkować wpisaniem Korzystającego z Parkingu do Krajowego
Rejestru Długów.

§6
Odholowanie Pojazdu z Parkingu

6.1.Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zawiadomieniem Policji lub Straży Miejskiej
celem odholowania Pojazdu utrudniającego min. ruch na Parkingu.
6.2.Zasady ponoszenia kosztów odholowania Pojazdu z Parkingu regulują przepisy ustawy o ruchu
drogowym.

§7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

7.1.W razie pozyskania danych osobowych Korzystającego z Parkingu Administratorem tych
danych będzie „Społem” PSS „Jedność” w Częstochowie al. Wolności 83/85.
7.2.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dochodzenia i wyegzekwowania należności
związanych z korzystaniem z Parkingu.
7.3.Właściciel danych osobowych ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania ich, usunięcia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania .
7.4.Dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do dochodzenia i wyegzekwowania
należności wg obowiązujących przepisów.
7.5.Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione podmioty do uzyskania takich
danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.6.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iod@spolem.czest.pl

