REGULAMIN WJAZDU I PARKOWANIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
NA PARKINGU PRZY UL. DEMBOWSKIEGO 22 W WIELICZCE
§1
1.

2.
3.

4.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego,
zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 22, zwanego dalej „Parkingiem”,
prowadzonego przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce.
Korzystającym z Parkingu jest osoba fizyczna kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź
wyjazdu z Parkingu.
Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona
do parkowania pojazdu. W przypadku zajęcia przez pojazd więcej niż jednego miejsca
parkingowego, opłata za korzystanie z Parkingu zostanie naliczona osobno dla każdego
z zajętych miejsc parkingowych.
Parking jest przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych, motocykli, busów,
kamperów oraz autokarów. Nie dopuszcza się parkowania innych pojazdów
mechanicznych, jak również pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące,
wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla
osób i mienia.
§2

1.

2.

3.

4.

Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie pomiędzy korzystającym
z Parkingu a Kopalnią Soli „Wieliczka” S.A. odpłatnej umowy najmu miejsca
parkingowego. Umowa wygasa z chwilą wyjazdu z terenu Parkingu.
Każdy korzystający z Parkingu poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża
zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
Pomiędzy korzystającym z Parkingu a Kopalnią Soli „Wieliczka” S.A. nie dochodzi
do zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 835 i następne ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany
zabezpieczyć pojazd oraz znajdujące się w nim ruchomości przed kradzieżą
lub uszkodzeniem. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. nie odpowiada za utratę
lub uszkodzenie pozostawionych na Parkingu pojazdów lub rzeczy pozostawionych
w tych pojazdach.
Korzystający z Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego Kopalni
Soli „Wieliczka” S.A. lub osobom trzecim.
§3

1.

Parking czynny jest w godzinach zwiedzania Kopalni przez wszystkie dni w roku za
wyjątkiem 1 stycznia, 1 dnia Świąt Wielkanocnych, 1 listopada oraz 24 i 25 grudnia.
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia Parkingu w inne dni,
jak również zmiany czasu otwarcia Parkingu (skrócenia lub wydłużenia), o czym
korzystający z Parkingu zostaną poinformowani przed wjazdem na Parking.

2.

W przypadku pozostawienia przez korzystającego z Parkingu pojazdu na terenie
parkingu poza wyznaczonymi godzinami, jest on zobowiązany do kontaktu z numerem
telefonu podanym w miejscu widocznym przy wjeździe na Parking. W takim przypadku
zostanie również naliczona opłata dodatkowa zgodna z Cennikiem. W takim przypadku
opłata za korzystanie z Parkingu oraz opłata dodatkowa będą mogły zostać uiszczone
wyłącznie w gotówce.

§4
1.

2.
3.
4.

Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Ze względów bezpieczeństwa na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości
do 20 km/h.
Korzystający z Parkingu uprawnieni są do parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach
wyznaczonych.
Na terenie Parkingu zabrania się:
a) palenia i używania otwartego ognia,
b) spożywania alkoholu lub środków odurzających,
c) pozostawiania odpadów,
d) parkowania samochodów z nieszczelnymi układami hydraulicznymi,
e) pozostawiania samochodów z włączonym zapłonem, światłami, otwartymi oknami,
drzwiami lub bagażnikiem,
f) pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
g) naprawiania, mycia lub odkurzania pojazdu, jak również innych prac mogących
zanieczyścić teren Parkingu.
§5

1.

2.
3.

Wjazd na parking następuje po uiszczeniu opłaty i odebraniu biletu parkingowego od
pracownika obsługi Parkingu. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany do zachowania
biletu parkingowego do kontroli w czasie wyjazdu. W przypadku zagubienia biletu
parkingowego, korzystający z Parkingu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej
z Cennikiem.
Przed wyjazdem z Parkingu korzystający zobowiązany jest do okazania biletu
parkingowego pracownikowi obsługi Parkingu.
Cennik opłat za korzystanie z Parkingu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§6

W przypadku, gdy zawarcie lub wykonanie umowy będzie wiązało się z przetwarzaniem
przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. danych osobowych korzystającego z Parkingu, jest on
zobowiązany do zapoznania się z Klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
§7
Niniejszy Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu
przy wjeździe na Parking oraz na stronie internetowej www.kopalniawieliczka.eu.

2

Załącznik nr 1
Cennik opłat za korzystanie z Parkingu
przedmiot opłaty

l.p.

wysokość opłaty

1.

25 złotych - opłata wnoszona jednorazowo za parkowanie przez czas
Parkowanie samochodu osobowego, motocykla, busa
nie dłuższy niż do godziny zamknięcia parkingu w dniu, w którym
do 3,5 ton
rozpoczęto parkowanie

2.

Autokar, kamper

40 złotych - opłata wnoszona jednorazowo za parkowanie przez czas
nie dłuższy niż do godziny zamknięcia parkingu w dniu, w którym
rozpoczęto parkowanie

3.

Pojazdy elektryczne korzystające ze stacji ładowania

bezpłatnie przez czas korzystania ze stacji ładowania

4.

Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu
parkingu poza wyznaczonymi godzinami otwarcia

na

100 złotych - za każdy rozpoczęty dodatkowy dzień parkowania
50 złotych - samochody osobowe, motocykle, busy do 3,5 ton

5.

Opłata w przypadku braku biletu parkingowego
500 złotych - autokary, kampery

Wszystkie ceny podane powyżej są cenami brutto.

Załącznik nr 2
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych lub „RODO”), Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Park
Kingi 1, 32-020 Wieliczka.
2. Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować mailowo: iod.sa@kopalnia.pl.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy której
stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmioty
przetwarzające na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora, a także inne podmioty którym dane będą musiały zostać udostępnione na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów
prawa lub przepisów archiwalnych obowiązujących u administratora, w zależności
od tego który z tych okresów upłynie później.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jest niezgodne
z przepisami prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może
skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

