
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

  

1.  Administratorem danych osobowych jest – Jarosław Markiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą  "Just Office" Jarosław Markiewicz z siedzibą w Warszawie numer NIP 522-114-71-35, Regon 
012634698;  tel. 501-707-223, adres e-mail: kontakt@willapodjemiola.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej, (dalej Administrator danych osobowych).  

 2.  Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do dokonania 
rezerwacji usługi hotelowej oraz wykonania usługi noclegowej. Administrator danych osobowych zbiera 
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, pesel, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu 
kontaktowego, adres e-mail.  

 3.  Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych. 

 4.  Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców 
lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek. Dane są zbierane podczas 
meldowania gości w hotelu. 

 5.  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).   

 6.  Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe swoich klientów podczas:  

- procesu rezerwacji przez stronę internetową; 

- procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową; 

- meldowania gościa w hotelu; 

Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również od partnerów z portali 
rezerwacyjnych (booking.com, wisla.pl, nocowanie.pl itp.), jeśli klient uprzednio wyraził odpowiednią 
zgodę.  

7.  Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wykonania rezerwacji 
pobytu i świadczenia usługi noclegowej, zgodnie z dyspozycją określoną w art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922). 

 8.  Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu: 

-  zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym w 
szczególności do wystawienia rachunku za pobyt 

-  do realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 

-  dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo 
odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

9.  Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych 
naszych klientów.  

10.  Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści 
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym 
celu należy przesłać prośbę na adres kontakt@willapodjemiola.pl lub zgłosić taką prośbę telefonicznie pod 
numerem tel. 501-707-223 lub drogą pocztową na adres: Willa Pod Jemiołą ul. Leśna 12,  43-460 Wisła 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

 Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. 

 Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany 
Regulaminu. 

 Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w Serwisie. 

 Poinformowanie o zmianie Polityki nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w 
życie zmiany Polityki Prywatności. 

 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na 
adres: kontakt@willapodjemiola.pl 
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