
Polityka prywatności serwisu 
Zasady ogólne 
Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, poniżej podajemy zasady gromadzenia, 
przetwarzania i wykorzystywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem naszej strony 
internetowej (domena). Przeglądając stronę (domena) akceptujesz zasady zawarte w 
Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek 
sposób stronę (lub jej część) (nazwa hotelu/strony) obowiązuje aktualna Polityka 
Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Nie 
sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych 
użytkowników serwisu. 

Polityka prywatności (nazwa hotelu) ma cztery cele: 

● Chcemy wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które Państwo nam 
dostarczają, aby jeszcze lepiej dostosować nasze produkty i usługi do Państwa 
oczekiwań;  

● Pragniemy zagwarantować, że wszelkie informacje o procesie przetwarzania 
Państwa danych, zostaną przedstawione w sposób jasny i przejrzysty;  

● Zapewnienie Państwa, że dane osobowe przez nas przetwarzane są bezpieczne w 
stosunku do zagrożeń jakie pojawiają się w procesie ich przetwarzania. 

● Zapewnienie przejrzystości w kontaktach z nami, tak by realizacja prawa do 
prywatności była zawsze zagwarantowana. 

●  

Bezpieczeństwo 
Na tej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na 
niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz 
dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak 
pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów.  

 

Dostawcy  
Dane osobowe przedstawicieli naszych dostawców tj. zarówno jednoosobowych 
przedsiębiorców, spółek cywilnych jak i przedstawicieli osób prawnych są przetwarzane w 
celu realizacji zobowiązań umownych (np. realizacja zamówienia). Państwa dane osobowe 
w tym procesie są przetwarzane na podstawie umowy (nawet jeżeli nie została ona 
utrwalona na piśmie), w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów 
prawa (głównie podatkowego) oraz w tzw. prawnie usprawiedliwionym celu, którym jest 
realizacja umowy z dostawcą (najczęściej Państwa pracodawcą). W procesie 
przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od ich zarchiwizowania, czyli od 
wykonania ostatniej czynności w związku z realizacją umowy z kontrahentem. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne. 



Marketing 
Dane osobowe potencjalnych klientów są przetwarzane by zagwarantować, że oferta którą 
przedstawiamy jest jak najbardziej aktualna, oferty usług hotelarskich, gastronomicznych i 
SPA. Państwa dane osobowe w tym procesie są przetwarzane na postawie Państwa zgody. 
Warto zaznaczyć, że zgoda może być wyrażona na przetwarzanie danych osobowych w 
celu przedstawienia oferty drogą telefoniczną lub mailową. W procesie przetwarzamy 
Państwa dane do czasu odwołania przez Państwa zgody lub do złożenia przez Państwa 
sprzeciwu marketingowego. Państwa dane osobowe w tym procesie mogą być powierzone 
podmiotom zewnętrznym biorącym udział w procesie marketingowym jednak zaznaczamy, 
że podmioty te pozostają pod naszym stałym nadzorem i zapewniają co najmniej ten sam 
poziom bezpieczeństwa danych osobowych co my. 

 

Cookies (ciasteczka) 
Nasza strona wykorzystuje tzw. cookies. W celu monitorowania aktywności odwiedzających 
naszą stronę internetową, tzn. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i 
zapisywane na Państwa twardym dysku. Dzięki temu nie pozyskujemy i nie gromadzimy 
Państwa danych osobowych, a jedynie IP komputera z którego Państwo się łączyliście z 
naszą stroną internetową. Istnieje możliwość odpowiedniej konfiguracji Państwa 
przeglądarki internetowej, tak aby nie zachowywała ona żadnych plików tego typu. Jednakże 
może to obniżyć jej funkcjonalność. 

Gwarantujemy, że wysyłane przez nas pliki cookies są bezpieczne i nie umożliwiają nam 
pozyskiwania jakichkolwiek danych z Państwa komputera. 

Pliki cookie używane na naszej stronie nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających 
ustalenie tożsamości użytkownika.  

 

Niezapowiedziane Wiadomości  
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości (nazwa hotelu)rozumie informacje 
odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne 
promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka 
została opłacona przez klientów Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w 
dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych naszego hotelu. Informacje 
komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i 
wysyłane są sporadycznie 

 

Prawa autorskie 
Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, w tym w 
szczególności znaki graficzne, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, filmy, lub inne materiały są 
własnością Przystań Piecek i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.) w 
zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, 



zmiany lub usuwania. W związku z powyższym wszelkie działania we wskazanym zakresie, 
podjęte bez uprzedniej pisemnej zgody Przystań Piecek. są bezprawne i będą stanowiły 
naruszenie własności intelektualnej spółki. 

Logotypy firm prezentowanych w ramach serwisu są własnością tych firm i jakiekolwiek ich 
użycie bez zgody właścicieli może spowodować podjęcie kroków prawnych przez te firmy.  

 

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem materiałów zawartych w serwisie, prosimy o 
kontakt pod adresem mailowym biuro@przystan-piecek.pl 

 

Wyrażanie zgody 
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami 
prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: 
biuro@przystan-piecek.pl 

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności 
Nasza firma Przystań Piecek to obiekt agroturystyczny. jednoznacznie zrzeka się 
odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub 
(tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. Nasza 
spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z 
wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej. 
 
  

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 : 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w 
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest 
Bartosz Tutorski ul. Wodna 7a Świecie 86-100 

2. 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 
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Dane osobowe 
1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są 

dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. 

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

3. Opcjonalna zgoda Gościa 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 : b.tutorski@googlemail.com. 
 

4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres 
określone są w załączniku. 

  

Zobowiązania Administratora 

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom 
trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej 
wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. 

2. 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. 

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji 
uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w 
mocy przez czas nieokreślony. 

 

Zobowiązania Hotres.pl 
1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych 
osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do: 

a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych 

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

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

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

  

Postanowienia końcowe 
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: 

 

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

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

3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl; 

 

 


