
Regulamin Myjni Autobusowej w Krakowie, ul. Rybitwy 22 
należącej do Jordan Group 

 
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Myjni 

Autobusowej, zwanych dalej Klientami. Wjazd na teren Myjni i korzystanie z usług 
Myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Myjnia Autobusowa, zwana dalej Myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz Jacek 
Legendziewicz JORDAN GROUP, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków 

3. Myjnia jest czynna całodobowo przez wszystkie dni tygodnia 

4. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub awarii bez wcześniejszej 
informacji. 

5. Na terenie Myjni obowiązują zasady ruchu drogowego 

6. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów o zwartej konstrukcji takim jak: 
samochody osobowe, samochody dostawcze, minibusy, autobusy, itp. Myjnia nie 
obsługuje pojazdów typu TIR oraz pojazdów przekraczających jeden z poniższych 
wymiarów: 

• szerokość do 2,90m. 

• wysokość do 4,20m. 

• długość do 14,80m. 

7. Pełny zakres usług Myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są 
w cenniku. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT 

8. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu operatorowi Myjni 

9. Zlecenie operatorowi Myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług 
Myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym 
cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Pracownicy wykonują zadania z należytą starannością, mając na uwadze dobro 
Klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne. 

11. Usługi w Myjni odpowiadają standardowi mycia sprzętem i chemią firmy Karcher. 

12. Aby uniknąć szkód przy pojeździe podczas mycia, przed uruchomieniem myjni muszą 
być poczynione następujące czynności przy pojeździe: 

• Zamknąć okna, drzwi i okna dachowe. 

• Wsunąć anteny, przełożyć do tyłu lub je wymontować. 

• Złożyć lub zdemontować duże lub szeroko rozłożone lusterka. 

• Sprawdzić luźno przymocowane części pojazdu i je zdemontować np.: listwy 
ozdobne, spojlery, relingi, światła dodatkowe, zderzaki, rury wydechowe, 
owiewki, dmuchawy, gumy uszczelniające, bagażniki, itp. 

• Ustawić pojazd prosto i na środku pomiędzy szynami jezdnymi.  

• Po ustawieniu pojazdu wyłączyć silnik. 

• Włączyć bieg. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów wybrać pozycję „P" 

• Zaciągnąć hamulec ręczny. 



• Opuścić pojazd (wszystkie osoby) i włączyć program myjący. 
 

13. W przypadku zauważenia przez operatora Myjni lub zgłoszenia przez Klienta 
jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w 
jakikolwiek sposób na stan pojazdu, operator może odmówić wykonania usługi. 

14. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika Myjni o nietypowym wyposażeniu 
pojazdu, zamocowanym do nadwozia celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia. 

15. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w punktach poprzedzających, 
Jordan Group nie odpowiada za powstałe szkody. 

16. Jordan Group nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek 
mycia(domywania) pod wysokim ciśnieniem wody 

17. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, o ile szkoda nie jest 
następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. 

18. Myjnia nie odpowiada za odkształcenia nadmiernie rozgrzanych tarcz hamulcowych  

19. Płatność za usługę następuje przed lub po jej wykonaniu w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu 
comiesięcznym, po uprzednim ustaleniu warunków współpracy (stała umowa). 

20. Faktury gotówkowe wystawiane są w miarę możliwości po wykonaniu usługi lub na 
dzień następny. Faktury na życzenie klienta mogą być również dostarczane e-mailem 
lub w inny uzgodniony sposób. 

21. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi 
zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na raporcie 
miesięcznym u pracownika myjni. 

22. Myjnia oraz proces realizacji usług są objęte monitoringiem wizyjnym.  

23. Jacek Legendziewicz JORDAN GROUP jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w ramach Myjni. 

24. Klient obowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, co do stanu auta 
operatorowi Myjni bezpośrednio po wykonanej usłudze. Po wyjeździe z terenu Myjni 
reklamacji nie uwzględnia się 

25. Myjnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie w tym rzeczy 
wartościowe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp. 

26. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019r. 

  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu Myjni Autobusowej 

 
W związku ze stosowaniem na terenie Myjni monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, 
informujemy:  
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Legendziewicz Jordan 
Group, ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków 

2)   w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 
nami pod adresem sekretariat@jordan.pl 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany 
przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO ; 

4)   obszar monitorowany obejmuje budynek Myjni oraz teren wokół niej 

5)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby 
porządkowe 

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej 

7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  do maksymalnie 30 dni a 
w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia 
odpowiednich postępowań. 

8)    posiada Pani/Pan  prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych 
przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub  usunięcia danych jej 
dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
przetwarzania danych przez ograniczony czas  ; 

9)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

10)    Przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych ma celu wyłącznie zwiększenie 
bezpieczeństwa budynku oraz terenu oraz ochrony osób i mienia, a także pomoc przy 
ustalaniu przyczyn ewentualnych wypadków i innych zdarzeń na terenie Myjni,  z których 
mogłaby wynikać odpowiedzialność odszkodowawcza 

11)   Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie 
będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji   w 
tym  w  formie profilowania. 

Informujemy również, że: 

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 



 


