
TEREN MONITOROWANY
Administratorem danych osobowych jest Stage Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 7, 
03-802 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262536, 
NIP: 527-25-18-469:, REGON: 140671830, o kapitale zakładowym w wysokości 6 917 500,00 PLN

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. I lit. f RODO).

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO PASAŻ ŁÓDZKI
W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie klientów, prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, 
obowiązującego na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum Handlowego Pasaż Łódzki, przy al. Jana Pawła Il 30 
(w dalszej części zwanego „Centrum”).

1. Z Centrum można korzystać wyłącznie w godzinach jego otwarcia:
• godziny otwarcia galerii: poniedziałek — sobota 09.00-21.00; niedziela 10.00-19.00,
• godziny otwarcia hipermarketu: poniedziałek — sobota 07.30-22.00; niedziela 09.00-21.00.

2. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub  
    zakłócającym porządek oraz zachowującym się w sposób uciążliwy dla innych osób lub zagrażającym bezpieczeństwu    
    innych osób.

3. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum pod opieką dorosłego. Za bezpieczeństwo 
    małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za pozostawione bagaże, 
    rzeczy osobiste i inne przedmioty odpowiada ich właściciel.

4. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, 
    lub których posiadanie jest prawnie zabronione.

5. Na terenie Centrum nie wolno palić wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie 
    oznakowanymi. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz używania papierosów elektronicznych.

6. Na terenie Centrum nie wolno spożywać napojów alkoholowych i zażywać jakichkolwiek środków odurzających.

7. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8. Dystrybucja materiałów promocyjnych lub reklamowych, umieszczanie plakatów i przeprowadzanie ankiet bez pisemnej 
    zgody Dyrekcji Centrum jest zabronione.

9. Zabrania się organizowania zgromadzeń, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych, prowadzenia akcji
    charytatywnych na terenie Centrum bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum.

10. Zabrania się fotografowania i nagrywania komercyjnego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum.

11. Na terenie Centrum zabrania się uprawiania sportu, w szczególności jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce, 
      hulajnodze, motocyklu, jak również wprowadzania ich na teren Centrum.

12. Rowery parkować należy w wyznaczonych do tego miejscach.

13. Zabrania się niszczenia, uszkadzania, czynienia niezdolnymi do użytku urządzeń znajdujących się na terenie Centrum 
      lub używania ich niezgodnie z przeznaczeniem, jak również zanieczyszczania terenu Centrum.

14. Żebranie i akwizycja na terenie Centrum są zabronione.

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt do Centrum.

16. Wszystkie rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum.

17. Centrum jest monitorowane. Wobec osób naruszających niniejszy regulamin będą wyciągane konsekwencje prawne.

18. Osoby odwiedzające Centrum proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony Centrum lub Dyrekcji Centrum.

19. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.

20. Osoby naruszające regulamin i zalecenia służby ochrony Centrum będą poproszone o opuszczenie terenu Centrum.

WSZELKIE NARUSZENIA REGULAMINU I PRZEPISÓW PRAWA PROSIMY ZGŁASZAĆ
DO BIURA OCHRONY CENTRUM POD NUMEREM TEL. (+48) 42 638 01 20.

REGULAMIN


