REGULAMIN REZERWACJI

DANE FIRMY:
PUH Dariusz Bonik
ul. Piotrowskiego 7-9
85-098 Bydgoszcz
NIP: 967-097-20-00
Villa Konstancja
ul. Światowida 36
81-543 Gdynia
nazywana w dalszej części Regulaminu „Obiektem”
I. Proces Rezerwacji Online
Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych
noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Klient może wybrać pokój, termin pobytu oraz
opcje dodatkowe.
3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym
wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki na jeden z wybranych
sposobów:
* kartą kredytową (Visa, Mastercard, JCB, Diners Club)
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (Przelewy24)
* standardowym przelewem bankowym
4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę
umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności. Po przyjęciu wpłaty
przez System Klient zostaje automatycznie powiadomiony drogą elektroniczną o
potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji - e-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę
obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w
obiekcie. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Obiekcie. Jako podstawę
wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić e-mail Potwierdzający
Rezerwację.
4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub
zapłacę później ) - Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie Rezerwacji
Wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić
standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest

jako Wstępna przez 3 dni od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w
tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-mail potwierdzający
rezerwację, który należy przedstawić w Obiekcie celem pełnego rozliczenia.

Ia. Rezerwacje Na Zapytanie
W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na
Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie
dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient
może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub
standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie
wpłaty zaliczki. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację, który
należy przedstawić w Obiekcie celem pełnego rozliczenia.
II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji
1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów,
pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Obiektu.
2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą
rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Obiekt zobowiązany jest w terminie 21 dni do
zwrotu pełnej kwoty zaliczki.
4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 10 dni przed datą przyjazdu zaliczka
pozostaje w Obiekcie. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej
Zaliczki.
III. Ustalenia Końcowe
1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu
rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu
przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system
płatności elektronicznych.
3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za
niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
IV. Przetwarzanie Danych Osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji,
wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub
obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest
PUH Dariusz Bonik z siedzibą w Bydgoszcz 85-098, ul. Piotrowskiego 7-9.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online
Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w
Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
1. Dane osobowe
1a. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży
pobierane są dane osobowe Klienta. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
1b. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich
przetwarzania.
1c. Opcjonalna zgoda Klienta na przetwarzanie danych w celach
marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w
procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie
odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@villakonstancja.pl
2. Zobowiązania Administratora
2a. Administrator zapewnia, że dane osobowe Klienta nie są udostępniane
osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni
wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego
zapewnienia.
2b. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych
podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W
szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności
online oraz oprogramowanie recepcji.

2c. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności
informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte
zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
3. Zobowiązania Hotres.pl
3a. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Klienta, zapewnia
wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz
dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na
sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych
osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
3b.Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do
przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych
osobowych.
3c. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na
co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
3d. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu
danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się
do:
•

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

•

ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności
systemów i usług przetwarzania

•

zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i
dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

•

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzania danych.

4. Postanowienia końcowe
4a. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach
Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności,
może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
•

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie
obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść
Regulaminu;

•

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji,
orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub
orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

•

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

V. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i
wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu
spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z
korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej:
Serwis)
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator
działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi
aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z
Rozporządzeniem 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.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników
Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane
osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane
przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu
6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom
trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu
dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.
7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi
Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych,
żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym
momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie
swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu
powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu e-mail
lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres Obiektu.
9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”
10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików
cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies
na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w
Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki
cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany
o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze
strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez
użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te
mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
zalecamy się uważnie zapoznać.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co
może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany
prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach
będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

REGULAMIN OBIEKTU VILLA KONSTANCJA

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14.00 w dniu przyjazdu i kończy o
godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Gość powinien opuścić pokój nie później niż o
godz. 10.00 w dniu, do którego został zarezerwowany pokój. Opuszczenie
pokoju po godzinie 10.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu.
2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój (apartament) przyjmuje
się, że został wynajęty na jedną dobę.
3. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych
możliwości.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” za cały pobyt.
5. Gość nie powinien udostępniać swojego pokoju osobom trzecim, nawet
podczas swojego zarezerwowanego i opłaconego pobytu. Osoby odwiedzające
pokój Gościa są zobowiązane do opuszczenia go do godz. 23.00.
6. Gość będzie odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia, które powstaną
podczas jego pobytu, spowodowane przez Gościa osobiście lub przez
odwiedzające go osoby.

7. Przez cały czas pobytu w Obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się
pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym
poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni.
8. Palenie tytoniu oraz papierosów we wszystkich naszych
pomieszczeniach jest niedozwolone.
W przypadku nieprzestrzegania tej zasady zostanie naliczona automatycznie
opłata w wysokości minimum PLN 500 na pokrycie kosztów dearomatyzacji
pokoju .
9. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 100 PLN.
10. Obiekt jest zobowiązany do zapewnienia Państwu pełnego i niezakłóconego
wypoczynku, bezpiecznego pobytu, profesjonalnej i miłej obsługi obiekcie,
czystości w pokoju oraz usuwania wszelkich usterek technicznych w pokoju pod
nieobecność Gościa, ale także w jego obecności, po wcześniejszym uzyskaniu
jego zgody.
10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu
lub innego pojazdu należącego do Gościa lub innych osób przebywających w
obiekcie, znajdujących się na hotelowym parkingu.
11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 6.00 rano dnia
następnego. Zachowanie Gości oraz innych osób przebywających w obiekcie
powinno nie przeszkadzać innym Gościom. Obsługa może odmówić obsługi
osobie, która przekracza tę zasadę.
12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu
rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu albo szkodę
na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie,
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie
Obiektu.
13. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz
związanych z bezpieczeństwem pożarowym w miejscu zakwaterowania.
12. W pokojach niedozwolone jest używanie sprzętów elektronicznych i
elektrycznych (innych niż znajdujących się w standardowym wyposażeniu
hotelu) poza takimi jak: maszynka do golenia, suszarka do włosów, ładowarka
do telefonu komórkowego i laptop.
13. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy
zakręcone są krany, wygaszone światło, zamknięte okna
oraz czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
14. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia.
14. Rzeczy pozostawione przez Gościa w pokoju po jego wyjeździe zostaną
wysłane pod wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku, gdy
Gość nie skontaktuje się z nami, pozostawiona rzecz będzie przechowywana
przez okres 3 miesięcy.

