
R E G U L A M I N  P O B Y T U
W DOMKU GÓRALSKIM ORAZ APARTAMENCIE CZORSZTYN

Regulamin pobytu i klauzula informacyjna RODO.

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu i apartamencie oraz życzymy miłego 

pobytu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości, zapraszamy do zapo-

znania się z poniższym regulaminem.

1. Przy pobraniu kluczy do Domku Góralskiego / Apartamentu Klient okazuje      

dowód tożsamości i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

2. Dopłata za pobyt, pozostała po odliczeniu kwoty zadatku, dokonywana jest 

gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem przed rozpoczęciem pobytu (liczy się 

data zaksięgowania środków na rachunku bankowym).

3. Za Domek Góralski / Apartament pobierana jest kaucja w dniu przyjazdu, w 

wysokości 500zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu lub przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych szkód powstałych z winy klienta.

4. W przypadku skrócenia pobytu, należność za niewykorzystane dni nie pod-

lega zwrotowi.

5. Bez zgody właściciela Domek Góralski / Apartament nie może być zamiesz-

kany przez większą ilość osób niż zgłoszona przy rezerwacji.

6. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 12.00 następnego dnia.

7. W Domku Góralskim / Apartamencie panuje bezwzględny zakaz palenia 

papierosów oraz używania otwartego ognia (świece, podgrzewacze itp.).

8. Bez zgody właściciela w Domku Góralskim / Apartamencie obowiązuje zakaz 

kwaterowania jakichkolwiek zwierząt.

9. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela o wszelkich zda-

rzeniach, które mogą narazić go na szkodę.

10. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę komin-

ka (należy zapoznać się z instrukcją obsługi, znajdującą się obok kominka), zawo-

rów wody oraz urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, 

Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń gazowych oraz urządzeń zasila-

nych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia Domku Góralskiego / 

Apartamentu poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia, suszarka-

mi do włosów.

11. Klient może korzystać z Domku Góralskiego / Apartamentu jedynie w celach 

mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

12. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu Domku 

Góralskiego / Apartamentu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich 

właściciela. Szkody należy pokryć najpóźniej do ostatniego dnia pobytu.

13. Sprzęt narciarski lub snowboardowy należy przechowywać we wskazanym 

przez właściciela miejscu np. na balkonie.

14. Wewnątrz Domku Góralskiego / Apartamentu  obowiązuje zakaz chodzenia 

w butach na wysokim obcasie, w butach narciarskich, łyżwach, rolkach, itp.

15. Przy każdorazowym opuszczaniu Domku Góralskiego / Apartamentu, Klient 

zobowiązany jest do zamknięcia drzwi wejściowych, okien oraz drzwi balkonowych 

oraz wyłączenia urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor, 

kuchenka elektryczna itp.)

16. W Domku Góralskim / Apartamencie obowiązuje segregacja odpadów. 

17. Stan techniczny parku linowego i placu zabaw dla dzieci jest regularnie 

sprawdzany, jednakże korzystanie z w/w atrakcji przez dzieci dozwolone jest tylko 

i wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.

18. Przed wykwaterowaniem, goście zobowiązani są do uprzątnięcia Domku 

Góralskiego / Apartamentu  w zakresie podstawowym tzn. umycie naczyń, wyrzu-

cenie śmieci, pozostawienie ogólnego porządku.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu. Życzymy Państwu udane-

go wypoczynku oraz zapraszamy do ponownego odwiedzenia Domku Góralskiego 

/ Apartamentu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady                                 

(UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) obowiązującego 

od 25 maja 2018 informujemy że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych 

jest Domek Góralski nad Czorsztynem s.c., Olszynka 2, 32-040 Wrząsowice, Polska. 

W podmiocie wyznaczone są osoby nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony 

danych, kontakt email: domekkluszkowce@gmail.com. Pani/ Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę noclegową na 

podstawie Art.6 ustawy 1 lit b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia rosz-

czeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie artyku-

łu 6 ustawy 1 lit f RODO. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi tech-

niczne Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o 

świadczenie usług hotelarskich oraz realizacji obowiązku przechowywania doku-

mentacji finansowo podatkowej przez okres wynikający z artykułu 70 ustawy 

pierwszej w zw z art 681 ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku to jest 

z dnia 23 marca 2018 r d z u z 2018r poz. 800 przez okres 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku ma pani/ pan prawo 

do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

do sprostowania poprawiania swoich danych do usunięcia danych ograniczenia 

przetwarzania danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

podstawie uzasadnionego interesu administratora przestaniemy przetwarzać 

pani/pana dane w tym zakresie chyba, że będziemy w stanie wskazać że są one 

nam niezbędne do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń do 

przenoszenia danych prawo do wniesienia Skargi organu nadzorczego w celu sko-

rzystania z określonych powyżej należy skontaktować się z administratorem ma 

pani/ panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna pan/pani że 

przetwarzane pani/ pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych a od 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


