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Miło nam powitać Państwa na Dniach Otwartych  
budowy II Linii Metra w Warszawie       

 

 

W zwiedzaniu placu budowy II linii metra na odcinku zachodnim uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani. 

Osoby wizytujące budowę, w związku ze stanem epidemii, obowiązane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek 
przez cały czas przebywania na terenie budowy. 
 
Ma to związek z bezpieczeństwem na budowie i jest regulowane przepisami prawa. Oznacza to, że nie ma od tej reguły 
wyjątków!  
 
W związku z tym, że na terenie trwają zaawansowane prace budowlane, dla Państwa dobra prosimy o przestrzeganie 
ogólnych zasad obowiązujących na terenie budowy:  

 

1. Bezwzględnym warunkiem wstępu na teren budowy jest dostarczenie wydrukowanego i podpisanego 

Regulaminu (niniejszego Regulaminu) pobytu gości na budowie. 

 
2. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i komfort przypominamy, że po budowie mogą poruszać się osoby 

posiadające obuwie z płaską, twardą podeszwą oraz zabudowanym przodem. Wskazane jest obuwie trekingowe. Obuwie 

sportowe, z miękką podeszwą, obuwie na obcasie bądź odkryte nie jest dopuszczalne. 
 

3. Udając się na budowę, prosimy założyć długie spodnie. Krótkie spodnie, spódnice, sukienki nie są dopuszczalne. 

 
4. Prosimy o noszenie przydzielonego kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej przez cały czas zwiedzania placu 

budowy. 

 
5. Wszystkich gości prosimy o poruszanie się tylko po wyznaczonym szlaku i słuchanie próśb kierowanych do 

Państwa przez pracowników budowy. 

 
6. Prosimy nie opierać się o barierki i nie wychylać poza nie. 

 

7. Prosimy poruszać się powoli i spokojnie, aby nie zrobić sobie krzywdy oraz nie przeszkadzać pozostałym 
zwiedzającym. 

 
− Warunkiem obecności osób niepełnoletnich na placu budowy jest zobowiązania się ich opiekunów do wzięcia za 

nie pełnej odpowiedzialności. 
 
− Zejście na stację możliwe jest jedynie schodami stałymi, a plac budowy nie jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 

 
− Osoby mające problemy z poruszaniem mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod warunkiem posiadania 

opiekuna, który zobowiąże się do pomocy 

 
− Na teren budowy nie mogą wejść osoby pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających oraz leków 

ograniczających koncentrację lub równowagę. 
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- Wykonawca ma prawo odmówić wstępu na budowę osobom, których zachowanie wskazuje na stan po spożyciu 

alkoholu lub środków odurzających, a strój nie jest zgodny z w/w wymaganiami. Może też odmówić zwiedzającemu 

dalszej wycieczki po placu budowy, jeżeli kierowane prze niego prośby zostaną przez zwiedzającego zignorowane.  

 

Wszystkie uwagi są tylko i wyłącznie dla Państwa bezpieczeństwa. By mieć pewność, że rozumieją Państwo zasady i 

ograniczenia towarzyszące organizacji dni otwartych na wstrzymanej i przygotowanej dla Państwa, ale nadal jednej z 

największych budów w Polsce, musimy otrzymać od Państwa potwierdzenie w postaci podpisanego regulaminu.  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z treścią 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 (dalej „RODO”) niniejszym informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postaci imienia i nazwiska wpisywanego podczas 

akceptacji niniejszego Regulaminu będzie: Gülermak spółka z o.o. ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa; 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować korespondencyjnie 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres siedziby lub drogą e-mail na adres: 

gdpr@gulermak.com;  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu administrator w celach dowodowych wskazujących na to, iż osoba przebywająca na terenie budowy 

zaakceptowała Regulamin; 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organizacje wspierające Administratora w ramach prowadzonej 

działalności w szczególności: podmioty zewnętrzne zapewniającym wsparcie z zakresu IT i ochrony prawnej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu uznanego przez Administratora za zasadny. 

6. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje: 

➢ prawo dostępu do treści danych; 

➢ prawo ich sprostowania;  

➢ prawo usunięcia danych;  

➢ prawo ograniczenia przetwarzania;  

➢ prawo do przenoszenia danych; 

7. Nadto, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych z przyczyn związanych ze szczególną ich sytuacją (art. 21 RODO). 

8. Osobom których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy i ma charakter 

dobrowolny, jednakże jest niezbędne celem odbycia wizyty na budowie. 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
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