
REGULAMIN GALERII 
CENTRUM HANDLOWEGO Kometa 

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów prosimy o zapoznanie się z obowiązującym  
na terenie galerii Centrum Handlowego Kometa regulaminem oraz o przestrzeganie zasad w nim zawartych.

Administratorem danych osobowych na terenie centrum handlowego jest Galeria Kometa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod poczto-
wy 00-803), przy Al. Jerozolimskie 56C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warsza-
wy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306500, o numerze NIP: 5252426669,  
REGON: 1414463 („Centrum”). Dane osobowe w zakresie wizerunku osoby odwiedzającej Centrum będą przetwarzane w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa na terenie Centrum i identyfikacji przez odpowiednie służby osób potencjalnie łamiących prawo. Dane osobo-
we mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom lub współpracownikom Centrum, jak też podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Centrum (w tym zarządcy Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), Aleja Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, kapitał zakładowy w wysokości 8.375.005,00 złotych 
wpłacony w całości), zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe zawarte na nagraniach monitoringu wizyjnego będą 
przechowywane przez okres 1 miesiąca. 

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeno-
szenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Centrum nie jest w stanie zidentyfikować osób, których wizerun-
ki zostały zapisane w nagraniach monitoringu i realizacja ich praw może nastąpić dopiero po dostarczeniu dodatkowych informacji 
pozwalających je zidentyfikować. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, posiada Pan/i prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W budynku centrum handlowego Kometa, położonego w Toruniu, (kod pocztowy 87-100) przy ul. Grudziądzkiej 162 („Centrum”) oraz na 
terenie nieruchomości na której Centrum jest posadowione stosowane są środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu („Monito-
ring”). Procedura rejestracji obrazu (monitoringu) dostępna jest w biurze dyrekcji Centrum oraz na stronie internetowej: www.chkometa.pl.

Na terenie galerii Centrum Handlowego Kometa zabrania się:

1.  Przebywania osobom:
- w stanie nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających,
- zakłócającym porządek galerii,
- zagrażającym bezpieczeństwu klientów i pracowników galerii.

2.  Przebywania na terenie galerii po godzinach otwarcia osobom nieposiadającym stosownej zgody 
administracji galerii.

3.  Pozostawiania bez nadzoru i opieki torebek, bagażów, pakunków, plecaków, itp.
4.  Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów, które można wprowadzać do centrum jedynie na smyczy 

i w kagańcu oraz kotów, które można wprowadzać jedynie w nosidełkach. Wszystkie nieczystości powinny  
zostać usunięte przez ich właścicieli. Pełna odpowiedzialność za psy i koty spoczywa na ich właścicielach.  
Ze względów sanitarnych strefa stolikowa food court usytuowana wewnątrz Centrum oraz lokale prowadzą-
ce sprzedaż artykułów spożywczych, w tym hipermarket Auchan, są całkowicie wyłączone z możliwości wpro-
wadzania do nich zwierząt. Każdy lokal na terenie Centrum wyznacza indywidualnie możliwość wprowadzania 
zwierząt na teren powierzchni sklepowej. 
Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pies jest psem przewodnikiem towarzyszącym osobie niewido-
mej lub niedowidzącej – na smyczy.

5.  Jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach, rowerach, itp. a także wprowadzania rowerów na teren galerii.
6.  Pozostawiania dzieci do lat 8 bez opieki.
7.  Wnoszenia wszelkiej broni, w tym palnej i białej, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych substancji 

chemicznych oraz innych niebezpiecznych materiałów.
8.  Używania wózków przeznaczonych do zakupów w sklepie Auchan niezgodnie z ich przeznaczeniem.
9.  Pozostawiania na terenie galerii i na parkingach wózków przeznaczonych do zakupów w sklepie Auchan poza 

wyznaczonymi do tego miejscami.
10.  Palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu.
11.  Używania na terenie galerii otwartego ognia.
12.  Organizowania wieców, występów artystycznych, handlu obnośnego oraz akcji charytatywnych bez pisemnej 

zgody administracji galerii.
13.  Prowadzenia akcji promocyjnych bądź reklamowych na terenie galerii bez zgody administracji galerii.
14.  Fotografowania i filmowania części wewnętrznej i zewnętrznej galerii.

Dyrekcja Centrum Handlowego Kometa


