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Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych 
osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie 

RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy 

(dokonania rezerwacji pobytu oraz wykonanie usług związanych z Pana/Pani pobytem w Hotelu) lub od 

naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie 

Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. 

1. Informacje ogólne 

1. Niniejsza polityka dotyczy strony intrnetowej funkcjonującej pod adresem url: 

 https://www.villa-portowa.pl/ 

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Horbacz Maria – Firma 

,,Lucky” ul. Władysława IV nr, 76-150 Darłowo NIP:  6981399222 

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: pokojedarlowko@gmail.com 

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych 

dobrowolnie w Serwisie. 

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:  

 Prowadzenie systemu komentarzy 

 Prowadzenie rozmów typu chat online 

 Obsługa zapytań przez formularz 

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 

następujący sposób:  

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone 

do systemów Operatora. 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

2. Dane osobowe zbierane w procesie rezerwacji i obsługi usługi 

W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji 
oraz zwrotu środków pieniężnych i przyjmowania płatności, jak również w przypadku zawierania innych 
umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak: 

 Imię i Nazwisko, 

 Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto), 

  Numer telefonu; 
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 Adres e-mail; 

 Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na 
przedsiębiorstwo); 

 Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu 
hotelowego); 

 Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu; 

  Nr dokumentu tożsamości/PESEL w celu identyfikacji tożsamości; 

 Informacje dotyczące narodowości; 

 Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane 
dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi; 

  Numer rezerwacji. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala 
przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności 
zmierzających do zawarcia umowy. 

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, oraz w celach 
statystycznych (obowiązek GUS i opłata miejscowa). 

3. Korzystanie z usług i bezpieczeństwo 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Pensjonatu, zapobieganiu oszustwom, 
przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 Wizerunek osoby pozyskany z monitoringu wizyjnego; 

 Imię i nazwisko; 

 Adres e-mail; 

 Numer telefonu; 

 Adres IP urządzeń logujących się do naszej sieci WiFi. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój 
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest zapewnienia wszelkim osobom 
przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa). Dane z telewizji przemysłowej są usuwane 
maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji. 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym 
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do 
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:  

o firma hostingowa na zasadzie powierzenia, 
o operatorzy pocztowi, 
o kancelarie prawne, 
o operatorzy płatności, 
o operatorzy systemu komentarzy, 
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji 

celu działania strony. 
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2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do 
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu 
rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej 
niż przez 3 lata. 

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:  
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
o ich sprostowania, 
o usunięcia, 
o ograniczenia przetwarzania, 
o oraz przenoszenia danych. 

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3. 
wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie 
mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy oraz jej 
wykonania. 

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy 
oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

5. Informacje w formularzach 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile 
zostaną one podane – bezpośrednio na stronie internetowej oraz poprzez portale 
społecznościowe.. 

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w 

formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-
mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu 
handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób 
informuje, do czego on służy. 

6. Istotne techniki marketingowe 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. 
z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a 
jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu 
końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych 
przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z 
plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

7. Dane niezbędne do analizy poprawności działania strony i administracji 
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W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do 
Pensjonatu, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 Data i godzina odwiedzin strony; 

 Rodzaj systemu operacyjnego; 

 Przybliżona lokalizacja; 

 Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony; 

 Czas spędzony na stronie; 

 Odwiedzone podstrony; 

 Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać 
dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie 
uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie aktywności klientów na stronie 
internetowej); 

8. Informacja o plikach cookies 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu - jeżeli opcja  zostanie 

uaktywniona na stronie), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie 

Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – jeżeli dalsze działanie będzie tego 

wymagać; 

2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 

internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie 

plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja 

przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

na stronach internetowych Serwisu. 
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8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności 

dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w 

USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów wierzytelniania, 

bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach 

może uniemożliwić korzystanie ze stron www 

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której 

używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:  

o Edge 

o Internet Explorer 

o Chrome 

o Safari 

o Firefox 

o Opera 

Urządzenia mobilne: 

o Android 

o Safari (iOS) 

o Windows Phone 

10. Przetwarzanie danych osobowych RODO 

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), obowiązującym 
od dnia 25 maja 2018 roku, wskazujemy, że uzupełnieniem niniejszej polityki prywatności jest 
informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

Horbacz Maria – Firma ,,Lucky” ul. Władysława IV nr, 76-150 Darłowo NIP:  6981399222 prowadząca 
pensjonat ,,Willa Portowa” w Darłówku jest świadoma faktu, że w czasie korzystania z niniejszego 
serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej. 

A. Wymóg podania danych osobowych 

 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani 

decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest 

konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług. 

 Aby zlecić usługę w Pensjonacie, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 2 

niniejszej polityki prywatności. 

 Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie 

wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie 

prawidłowo wystawić faktury. 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
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 Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z 

realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie 

jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji. 

B. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w 
oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie 
podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie 
cennika naszego Pensjonatu oraz uzyskanych informacji. 

C. Odbiorcy danych osobowych 

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co 
niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w 
razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy 
realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmom 
świadczącym usługi IT, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie komunikatów sms, a także firmie 
ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody). 

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego 
organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom,. 

D. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych 
przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a 
zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. 

RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, 
ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych 
obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator 
danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. 

Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe 
wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu 
Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej 
na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. 
Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich 
standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego 
korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest 
zgodne z prawem. 

W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych 
osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój. 

E. Okres przetwarzania danych osobowych 
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1)  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych 

„w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po 

tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

2) W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych 

niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed 

roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy 

— poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych 

osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich 

odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej. 

3) Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, 

że dane osobowe przetwarzamy przez okres: 

 trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu 

zawarcia i wykonania umowy; 

 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie 

strony są przedsiębiorcami, czy też nie); 

 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie 

usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy; 

 5 lat +1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem 

obowiązków z prawa podatkowego; 

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 

przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

zgody; 

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak 

nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do 

celów marketingowych; 

 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 

lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów 

analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową. 

4) Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych 

osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne 

liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami 

organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego 

ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej 

zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do 

zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. 

5) Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby 

wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie 

na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym 

opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia. 
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F. Uprawnienia podmiotu którego dane przetwarzamy 

1) Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych; 

 sprostowania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa; 

 otrzymania kopii danych; 

 przenoszenia danych osobowych. 

2) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w 
niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. 
Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w 
sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 

3) Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje 
Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w 
punkcie 2. i 3.) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że 
zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: 

  istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w 
stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub 

 istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4) Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani 
danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu 
zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w 
następujący sposób : 

 wysłać e-mail do Administratora Danych Osobowych na adres: 
pokojedarlowko@gmail.com 

 lub przekazać recepcjoniście podczas wizyty w naszym Pensjonacie. 

5) Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z 
obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

G. Postanowienia końcowe 

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z 
zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Pensjonat zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki 
Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki 
prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji 
usługi. 

3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Gości. 

mailto:pokojedarlowko@gmail.com
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4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie 
internetowej Pensjonatu: www.villa-portowa.pl na 14 dni kalendarzowych przed 
wejściem w życie tych zmian. 

5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

 

http://www.villa-portowa.pl/

