REGULAMIN PLACU ZABAW PORT ŁÓDŹ JUNIOR
1. W Port Łódź Junior dbamy o bezpieczeństwo Twoich dzieci. Dlatego na nasz plac zabaw zapraszamy dzieci, które
ukończyły 3 lata i nie ukończyły 10 lat (minimalny wiek dziecka to 36 m-cy maksymalny 120 m-cy) W przypadku
wątpliwości pracownik może poprosić o dokument potwierdzający wiek dziecka.
2. Dziecko może zostać przyjęte na plac zabaw na podstawie całkowicie wypełnionego przez opiekuna dziecka (osoba
pełnoletnia) formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane osobowe dziecka i opiekuna, ich zdjęcia oraz
indywidualnego kodu PIN- Dane wprowadzane do systemu informatycznego Port Łódź Junior.
3. Opiekun zobowiązany jest powiadomić pracownika placu o chorobach lub zachowaniach, mogących mieć wpływ na
zdrowie i bezpieczeństwo tak dziecka, jak i osób przebywających z nim na placu zabaw. Opiekun pozostawiający
dziecko na placu zabaw musi mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz telefon komórkowy umożliwiający
stały kontakt telefoniczny.
4. Opiekun pozostawiający dziecko na placu zabaw bierze pełną odpowiedzialność za podany przy rejestracji wiek
dziecka.
5. Dziecko wchodząc na plac zabaw otrzyma kamizelkę i znaczek z imieniem oraz numerem pudełka na ubranie i obuwie.
Opiekun otrzyma wydruk zawierający informacje, na podstawie których nastąpi jego prawidłowa identyfikacja przy
odbiorze dziecka.
6. Ze względów higienicznych na terenie Port Łódź Junior dzieci zobowiązane są do przebywania w skarpetkach (bez
butów).
7. Dzieci przyjmowane na plac zabaw muszą być samodzielne i muszą same załatwiać potrzeby fizjologiczne w toalecie.
Pracownicy nie wchodzą z dziećmi do toalety, która jest przystosowana dla potrzeb dzieci w wieku 3-10 lat.
8. Maksymalny czas pobytu dziecka na placu zabaw wynosi 120 minut i jest darmowy. W przypadku bardzo dużej liczby
klientów czas ten może zostać ograniczony do 90 minut.
9. Dziecko wchodzące na teren placu zabaw powinno zdjąć wszelkie przedmioty stanowiące zagrożenie, np. okulary,
wisiorki, bransoletki, obuwie itp. (w przypadku, gdy dziecko musi pozostać w okularach, opiekun zobowiązany jest
podpisać oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje tj. zagubienie, zniszczenie,
urazy).
10. Dziecko wchodzące na plac zabaw powinno wszelkie wartościowe przedmioty oraz pieniądze przekazać opiekunowi.
Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zaginięcia w/w przedmiotów.
11. Na terenie placu zabaw dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów. Pracownik zaproponuje dziecku
wodę do picia jeśli będzie ono sygnalizowało pragnienie - na placu znajduje się ogólnie dostępna woda.
12. Dziecko może zostać odebrane z placu zabaw przez osobę, która je pozostawiła lub osobę wskazaną (tylko i wyłącznie
jeśli osoba wskazana jest zarejestrowana w systemie informatycznym Port Łódź Junior) przez pozostawiającego do
odbioru dziecka, pod warunkiem uzyskania od tej osoby wszystkich wymaganych informacji łącznie z indywidualnym
kodem PIN.
13. Maksymalna ilość dzieci na placu zabaw wynosi 80. Pod opieką jednego pracownika może znajdować się maksymalnie
10 dzieci.
14. Pracownicy Portu Łódź Junior mają prawo zmniejszyć liczbę dzieci przyjmowanych na plac zabaw w uzasadnionych
sytuacjach oraz zależnie od ilości personelu w Port Łódź Junior.
15. Pracownicy Portu Łódź Junior mają prawo odmowy wpuszczenia dziecka na plac zabaw, jeśli w ich ocenie jego
obecność może stanowić zagrożenie dla niego lub innych dzieci, np. gdy posiada ono opatrunek gipsowy, jest chore,
agresywne itp. Każda odmowa przyjęcia musi zostać uzasadniona.

16. Opiekunowie dzieci, które podczas wizyty będą stwarzały zagrożenie dla siebie lub innych osób na placu zabaw lub
korzystałyby z jego wyposażenia niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zostaną poproszeni o ich niezwłoczne
odebranie z placu.
17. W przypadku ewakuacji zapewniamy wszystkim dzieciom bezpieczeństwo i należytą opiekę. Punkt zbiorczy znajduje
się poza budynkiem centrum. Lokalizacja znajduje się na odwrocie biltu otrzymanego przy rejestracji .
18. Port Łódź Junior przyjmuje dzieci tylko do godziny 19:30. Dziecko należy odebrać z placu zabaw do godziny 19:50.
19. Zasady przetwarzania danych osobowych :
20. Administratorem Danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia dziecka do sali zabaw Port Łódź Junior na
terenie Centrum Handlowego Port Łódź jest INGKA Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Plac Szwedzki 3,
05-090 Raszyn ("INGKA"). Dane te będą przetwarzane przez INGKA wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego i
komfortowego pobytu dziecka w sali zabaw Port Łódź Junior, zapewnienia opieki nad dzieckiem zgodnie z jego
warunkami osobistymi, predyspozycjami psychofizycznymi oraz stanem zdrowia,

oraz wydania dziecka po

zakończonym pobycie w sali zabaw Port Łódź Junior jego opiekunowi na zasadach określonych w

regulaminie w

związku z zawarciem przez Panią/Pana a INGKA umowy o świadczenie usługi opiekuńczej. Dane będą przetwarzane
w tym celu przez INGKA przez czas świadczenia usługi opiekuńczej, a następnie przechowywane przez jeden (1) rok
od wykonania usługi w celach dokumentacyjnych albo do upływu ustawowych terminów wniesienia przez Panią/Pana
ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi. Dane zostaną przekazane przez INGKA działającemu
na rzecz INGKA operatorowi sali zabaw Port Łódź Junior, tj. Panią Annę Leśniak przedsiębiorcę prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą „Entento Anna leśniak” z siedzibą w Łodzi (93-506), przy ul. Pabianickiej 27/29 lok. 1, NIP
7251944624, REGON: 101341711 ("Operator") wyłącznie w celu należytego wykonania usługi na zlecenie INGKA.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i pozostawienia dziecka w sali
zabaw Port Łódź Junior.
A) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub
przeniesienia tych danych do innego administratora albo do ich trwałego usunięcia, chyba że przechowywane są
przez INGKA w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Na podstawie odrębnej, dobrowolnie
udzielonej zgody INGKA będzie zbierała szczególne kategorie danych o stanie zdrowia Pani/Pana dziecka w celu
zapewnienia mu należytej opieki i bezpieczeństwa w czasie gdy pozostaje na terenie sali zabaw Port Łódź Junior,
a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom przebywającym wraz z nim w sali zabaw Port Łódź
Junior
B) W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chęci
uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych do innego
administratora, ich trwałego usunięcia lub cofnięcia zgody na ich, prosimy o kontakt pocztą na adres INGKA lub
pocztą elektroniczną na adres mailowy

prywatnosc.portlodz@ingka.com.

C) Zachęcamy także do zapoznania się z poniższą Polityką Prywatności Port Łódź Junior, w której przybliżamy
dodatkowe zagadnienia związane z ochroną prywatności przy korzystaniu z Port Łódź Junior

Z dnia 8/11/2019

