§1 Postanowienia ogólne
Pizzeria GiMPizza ul. Staszica 1, 05-092 Łomianki stanowi własność Moniki Saturskiej.
1. Na terenie pizzerii i ogródka letniego można spożywać posiłki oraz napoje i napoje alkoholowe
zakupione wyłącznie w Pizzerii GiMPizza.
2. Osób nietrzeźwych nie obsługujemy.
3. W Pizzerii GiMPizza obowiązuje bezwzględny zakaz palenia z wyłączeniem ogródka letniego.
4. W Pizzerii GiMPizza obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami z wyłączeniem ogródka letniego.
5. Osoby przebywające na terenie ogródka letniego ze zwierzętami zobowiązane są do opieki i
kontroli nad zwierzętami oraz usuwania odchodów po nich. W przypadku zachowań zakłócających
spokój na terenie ogródka letniego gość może zostać poproszony opuszczenie terenu ze
zwierzęciem.
§2
1. Pizzeria GiMPizza nie prowadzi rezerwacji stolików.
2. Obsługa może odmówić wstępu do Pizzerii GiMPizza każdej osobie bez podania konkretnej
przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec:
- osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich
- osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
- osób , które mimo zakazu próbują wnieść oraz spożywać własne napoje, napoje alkoholowe,
dania, desery i inne artykuły spożywcze
- osób mających zakaz wstępu do Pizzerii
Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Pizzerii.
§3 Bezpieczeństwo
1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Pizzerii środki ochrony polegające na stałym
monitorowaniu obiektu za pomocą kamer oraz ochronie gości przy pomocy osób z obsługi i
ochrony.
2. Zakazuje się wnoszenia do Pizzerii własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów
pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
3. Osoby wchodzące do Pizzerii maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób.
4. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Pizzerii, niszczenia mienia Pizzerii przez gościa,
pracownicy Pizzerii GiMPizza uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Pizzerii lub
jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, wezwania ochrony, zatrzymania podejrzanej o
łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji.
5. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Pizzerii GiMPizza konsument-gość ponosi pełną
odpowiedzialność finansową.
§4 Monitoring wizyjny
1. Administratorem systemu monitoringu w Pizzerii GiMPizza jest Monika Saturska.
2. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych , którego
administratorem jest Monika Saturska . Przetwarzanie tego zbioru podlega ochronie prawnej.
3. Celem monitoringu jest:
a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie pizzerii (ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników i gości),
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań
niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
d) ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w pizzerii,
e) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
f) wyeliminowanie aktów wandalizmu,
g) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właścicielkę pizzerii.

4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
5. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu
monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).
6. Pizzeria jest oznakowana w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub
naklejek informacyjnych o monitoringu wizyjnym.
7. System monitoringu wizyjnego Pizzerii GiMPizza składa się z:
a) kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku ,rejestrujących obraz w kolorze i
rozdzielczości umożliwiającej identyfikacje osób ,
b) urządzenia i oprogramowania rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym oraz
pozwalającego na jego odczyt /rejestrator/.
c) monitora do podglądu obrazu z kamer i zarejestrowanych nagrań.
8. Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest Marcin
Saturski upoważniony przez administratora systemu, który ma dostęp do: a/ bezpośredniego
podglądu kamer, b/ urządzenia rejestrującego, c/ zapisów z kamer.
9. Oprogramowanie rejestrujące i zapisujące obraz zainstalowane jest na rejestratorze, na którym
jest nagrywany obraz z kamer, umieszczonym w zamykanym pomieszczeniu. Dostęp do
pomieszczenia mają tylko osoby upoważnione przez Monikę Saturską
10. Rejestrator jest chroniony hasłem dostępu.
11. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą Moniki Saturskiej:
a) pracownikom Pizzerii GiMPizza w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia
postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności:
• zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi oraz innymi
zachowaniami niepożądanymi zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
• sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia
mienia, kradzieże itp.) na terenie pizzerii.
b) właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie
ustawowych zadań. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD/DVD
i przekazywane za pokwitowaniem .
12. Okres przechowywania nagrań wynosi 21 dni. Po tym okresie nagrania są kasowane
automatyczne poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.
13. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość
odpowiedzialności za ochronę danych osobowych
14. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej.
15. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę potrzeb i możliwości finansowych będą
udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
§5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny w Pizzerii GiMPizza ul. Staszica 1, 05-092 Łomianki.
2. Właścicielka Pizzerii GiMPizza zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o
dowolnym czasie bez podania przyczyny.
3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r.
4. Wstęp do Pizzerii GiMPizza, oznacza zgodę konsumenta na fotografowanie i filmowanie oraz
bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Pizzerię GiMPizza do celów marketingowych.
Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
5. Fotografowanie oraz filmowanie pracowników Pizzerii bez zgody tych osób jest zakazane.
6. Prosimy o zachowanie paragonu fiskalnego w celu ewentualnych reklamacji, oraz kontroli przy
wyjściu z Pizzerii.
7. Za rzeczy pozostawione bez opieki Pizzeriia GiMPizza nie odpowiada.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Monika
Saturska

