
1

WELLNESS HOTEL CHOPOK **** 
Warunki umowne zakwaterowania – Regulamin zakwaterowania 

PREAMBUŁA: 
Zakwaterowanie klientów reguluje słowacki porządek prawny, na podstawie prawa słowackiego oraz niniejszego regulaminu zakwaterowania. Poprzez zakwaterowanie klient 
akceptuje regulamin zakwaterowania jako warunek umowny zakwaterowania oraz jest zobowiązany przestrzegać jego ustanowień. Klient obowiązany jest rzetelnie zaznajomić 
się z niniejszym regulaminem, nieznajomość ustanowień regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności. Regulamin zakwaterowania jest dostępny na recepcji Hotelu między 
innymi w języku słowackim, angielskim oraz polskim. 

I. Warunki i sposób zakwaterowania 
I. Wellness Hotel Chopok**** (dalej tylko „Hotel”) ma prawo zakwaterować tylko takiego klienta, który się prawidłowo zamelduje. W tym celu zaraz przybyciu przedłoży do 
wglądu pracownikowi Hotelu na recepcji swój dowód osobisty, paszport lub inny ważny dokument tożsamości w myśl przepisu nr 253/1998 Dz. U. o zgłoszeniu pobytu 
obywateli RS oraz rejestrze mieszkańców RS w obowiązującym brzmieniu i w myśl ustawa nr 122/2013 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych ustaw. 

2. Każdy klient, który nie jest obywatelem RS (obcokrajowiec) zobowiązany jest w myśl ustawa nr 404/2011 Dz.U. o pobycie obcokrajowców oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych ustaw wypełnić i zwrócić na recepcji druk urzędowy o zgłoszeniu pobytu, przedłożony klientowi zaraz po przybyciu przez pracownika Hotelu, przy czym 
obowiązany jest on udzielić pełnych i prawdziwych informacji. 

3. Na podstawie zarezerwowanego zakwaterowania w dzień przybycia klient może się zakwaterować w czasie od godz. 14.00 do godz. 24.00. Do tego czasu Hotel rezerwuje 
pokój dla klienta, jeśli na rezerwacji nie było innych zastrzeżeń i Hotel ją potwierdził. 

4. Klient, który zakwateruje sie przed godz. 06.00 ewentualnie zażąda zakwaterowania przed godz. 10.00 zobowiązany jest zapłacić pełną cenę również za poprzednią noc, 
jeśli Hotel nie umówił się wcześniej z klientem indywidulanie w inny sposób. 

5. Klient wymelduje się najpóźniej do godz. 11.00. Do tego czasu opuści pokój, chyba że wcześniej indywidulanie uzgodniono inaczej. Jeśli klient nie zwolni pokoju do godz. 
11. Hotel może go obciążyć kosztami za caly następny dzień, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej. Pokój uważa się za zwolniony w momencie, gdy klient wyniesie z niego 
wszystkie swoje rzeczy. odda na recepcji klucze oraz uprawnionemu pracownikowi Hotelu oznajmi wymeldowanie się z pokoju. Hotel zastrzega sobie prawo sprawdzenia 
inwentarza pokoju (meble, sprzęty, zapomniane rzeczy) oraz zapłatę i zużycie klienta, a to do I godziny od opuszczenia pokoju przez gościa. 

6. W przypadku, gdy klient poprosi o przedłużenie pobytu, Hotel może mu zaoferować również inny pokój w innej relacji cenowej, niż ten, w którym był pierwotnie 
zakwaterowany. W przypadku, gdy Hotel ma już komplet rezerwacji lub z innych przyczyn funkcjonalnych Hotelu zakwaterowanie nie jest możliwe, klient nie ma prawa do 
zakwaterowania w pokoju, w którym był pierwotnie zakwaterowany ani prawa do zakwaterowania w innym pokoju w Hotelu. 

7. W wyjątkowych sytuacjach Hotel zastrzega sobie prawo zaoferować klientowi inne zakwaterowanie, niż pierwotnie uzgodniono, jeśli nie różni się ono zasadniczo od 
potwierdzonej rezerwacji. 

8. Hotel zapewnia swoim klientom usługi w takim zakresie w jakim zostaly wzajemnie uzgodnione i w takim zakresie w jakim określa to obowiązujący właściwy przepis prawa. 
Klient zobowiązany jest zapłacić za pobyt oraz wykonane usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem Hotelu najpóźniej do dnia zakończenia pobytu. Nie dotyczy to warunków 
płatności na podstawie umów o zakwaterowanie. Cennik usług za pobyt tymczasowy oraz pozostałe usługi jest do wglądu na recepcji Hotelu. 

9. Klient zobowiązany jest dostosować pobyt w Hotelu oraz we wszystkich jego pomieszczeniach i obiektach uwzględniając swój stan zdrowia oraz kondycję fizyczną i psychiczną.

II. Płatność za pobyt oraz storno opłaty 
I. Za pobyt oraz wykonane usługi klient zobowiązany jest zapłacić cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem Hotelu, najpóźniej jendak do dnia zakończenia pobytu na 
podstawie przedłożonego rachunku ewentualnie faktury wraz z rozliczeniem wpłaconych ze strony klienta zaliczek. Przy pobycie dłuższym niż siedem dni klient zobowiązany 
jest zapłacić za caly pobyt najpóźniej siódemgo dnia pobytu, chyba że Hotel uzgodnił z klientem inaczej. Rachunek, ewentualnie fakturę za pobyt należy zapłacić po jej 
przedłożeniu klientowi. 

2. Cennik usług za pobyt tymczasowy oraz inne usługi znajdują się do wglądu na recepcji Hotelu. 

3. Przy rezerwacji pobytu Hotel zastrzega sobie prawo zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości 50 % do 100 % ceny pobytu. Rezerwacja jest dla Hotelu zobowiązująca 
dopiero po otrzmaniu wpłaty zaliczki na konto hotelu. Platność zaliczkowa jest bezzwrotna. 

4. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta Hotel ma prawo obciążyć klienta pełną sumą uzgodnionej ceny za całą długość pobytu. 

5. Hotel ma prawo naliczyć następujące storno opłaty w przypadku, gdy klient anuluje swoją rezerwację pobytu pisemnie, elektronicznie, telefonicznie lub faksem w następujących 
terminach: 
 Więcej niż 28 dni przed przybyciem do zakwaterowania bez opłaty 
 28 do 15 dni przed przybyciem do zakwaterowania 30 % ceny zakwaterowania 
 14 do 2 dni przed przybyciem do zakwaterowania 50 % ceny zakwaterowania 
 mniej niż 2 dni przed przybyciem do zakwaterowania 100 % ceny zakwaterowania 

III. Odpowiedzialność Hotelu i klienta 
I. Hotel nie odpowiada za szkody powstałe na rzeczach odłożonych i wniesionych przez klienta do Hotelu. 

2. Za klejnoty, pieniądze i inne przedmioty wartościowe Hotel nie ponosi odpowiedzialności. 
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3. Hotel zapewnia gościom sejfy w pokoju, do których zaleca schować przedmioty wartościowe. Za przedmioty schowane w sejfie pokojowym Hotel nie odpowiada. 
Skorzystanie z sejfu w pokoju nie oznacza, że przedmioty w nim schowane przeszly pod opiekę Hotelu. 

4. Hotel powiadomi klienta o wartości inwentarza pokoju/apartametu. Za szkody powstałe na wyposażeniu ewentualnie inwentarzu Hotelu odpowiada klient zgodnie z 
obowiązującymi właściwymi przepisami prawa. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia majątku hotelowego, Hotel ma prawo do odszkodowania w wartości nabywczej 
zniszczonego inwentarza. Wartość inwentarza pokoju ustalona jest w pisemnym spisie znajdującym się na recepcji, w interesie klienta jest zaznajomić się z jego treścią w 
przypadku straty wartości lub uszkodzenia wyposażenia pokoju. Klient jako uprawniony reprezentant odpowiada za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie, za 
które jest odpowiedzialny, jak również za szkody spowodowane przez osoby lub zwierzęta znajdujące się w pomieszczeniach obiektu, których pobyt tam umożliwił. 

5. W przypadku szkody spowodowanej na majątku hotelu z winy klienta, klient zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie najpóźniej w dniu zakończenia pobytu klienta lub na 
podstawie faktury wystawionej do 14 dni od dnia zakończenia pobytu klienta, płatnej w terminie 10 dni od dnia jej doręczenia klientowi, przy założeniu, że Hotel zdecyduje 
się na taki sposób zapłaty odszkodowania. 

6. W przypadku, gdy klient odmówi zapłaty za uszkodzone ewentualnie zniszczone wyposażenie Hotelu zgodnie z warunkami punktu 7 niniejszego paragrafu, Hotel ma prawo 
obciążyć klienta karą umowną w wysokości 0,05 % dłużnej sumy dziennie za każdy dzień zwłoki, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustanowionej przez powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

7. Hotel odpowiada za narty i buty narciarskie, ale jedynie do wysokości 331,94 Euro, odłożone w skrzyniach zamykanych elektronicznie przeznaczonych do odkladania nart 
i butów narciarskich w pomieszczeniu oznaczonym jako Iyžiareň (pomieszczenie na sprzęt narciarski). Narty oraz buty narciarskie można przechowywać wyłącznie w tych szafkach. 
Jeśli klient pozostawi narty lub buty narciarskie w samochodzie lub w innym nie przenaczonym do tego miejscu, hotel za ewentualną kradzież lub uszkodzenie nie odpowiada. 

8. Hotel nie odpowiada za kradzież, ewentualnie za uszkodzenie pojazdów silnikowych pozostawionych na parkingu przy Hotelu. Hotel zaleca gościom, aby pamiętali o 
dokładnym zamykaniu i zabezpieczaniu auta. Hotel zaleca również, aby nie pozostawiać w samochodzie luzem leżących rzeczy osobistych. 

9. Klient zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby zapobiec uszczerbkom na zdrowiu, uszkodzeniu majątku, przyrody oraz środowiska naturalnego. Hotel zaleca, 
aby również podczas pobytu w pokoju klient miał zaknięte drzwi wejściowe. Zanim klient otworzy drzwi osobom obcym, powinien sprawdzić powód ich przybycia do 
obiektu (pokoju) a w przypadku wątpliwości, co do ich podstawności natychmiast skontaktować się z recepcją. Przed wyjściem z obiektu (pokoju) gość powinien dokładnie 
sprawdzić czy okna i drzwi są zamknięte, również na piętrze. 

10. Hotel nie odpowiada za szkody spowodowane klientowi poza terenem Hotelu. 

IV. Wyżywienie oraz sprzedaż napojów alkoholowych 
I. Zabrania sie Klientom spożywania w pomieszczeniach Hotelu napojów alkoholowych, które nie były zakupione w Hotelu. W pomieszczeniach Hotelu dozwolone jest 
spożywanie alkoholu osobom powyżej 18 roku życia i to wyłącznie w ramach karty napojów oraz karty win Hotelu. 

2. Klient nie ma prawa wnosić do pokoi napojów alkoholowych lub jakichkolwiek artykułów spożywczych zakupionych gdzie indziej niż w pomieszczeniach Hotelu. 

3. Klient cierpiący na poważne problemy zdrowotne ewentualnie ograniczenia żywieniowe zobowiązany jest powiadomić o nich personel Hotelu oraz zgłosić to na recepcji 
hotelu lub kierownikowi centrum zaopatrzeniowego – restauracji. 

4. Personel Hotelu ma prawo odmówić sprzedaży lub podania napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom wskazującym na spożycie alkoholu. 

5. Hotel oferuje śniadania, obiady i kolacje w dwóch restauracjach Hotelu w przedziale czasowym określonym w regulaminie Hotelu. Poza wyznaczonym czasem podawania 
obiadów i kolacji gość może poprosić personel o wyżywienie, które zostanie mu przygotowane wedle możliwości kuchni. 

6. Po śniadaniu zabrania się wynoszenia dań z restauracji! 

7. Gościom zalecia się noszenie odpowiedniego ubrania do restauracji – przede wszystkim na kolację!

V. Ogólne obowiązujące ustanowienia 
I. Do przyjmowania odwiedzin zakwaterowanych klientów wydzielony jest lobby bar Hotelu, ewentualnie inne pomieszczenia towarzyskie Hotelu. W pokoju, w którym klient 
jest zakwaterowany, może przyjmować gości tylko za zgodą uprawnionego pracownika Hotelu lub kierownictwa Hotelu w godzinach od 08.00 do 22.00. Pracownik Hotelu 
nie ma prawa podawać jakichkolwiek informacji o zakwaterowanych klientach osobom trzecim (za wyjątkiem policji po ich wylegitymowaniu się oraz przedstawieniu podstaw 
do żądania tych danych) ani pozwalać na odwiedziny gościa przez osoby trzecie bez jego zgody. 

2. Bez zgody uprawnionego pracownika lub dyrekcji Hotelu klient nie ma prawa przemieszczać w pokoju ani w pomieszczeniach towarzyskich Hotelu wyposażenia wnętrz, 
przeprowadzać jakichkolwiek zmian oraz poprawek w wyposażeniu Hotelu, ingerować w sieć elektryczną oraz inne instalacje. 

3. W Hotelu a zwłaszcza w pokoju zabrania się używać gościom własnych urządzeń elektrycznych. Rozporządzenie to nie dotyczy urządzeń elektrycznych, służących do 
higieny osobistej klienta (maszynka do golenia, urządzenie do masażu, suszarka do włosów itp.). 

4. Klientowi nie wolno wnosić do pokoju rzeczy, na przechowanie których Hotel wydzielił inne miejsce np. sprzęt sportowy. O przechowywanie takich rzeczy klient zasięgnie 
informacji na recepcji.

5. Palenie dozwolone jest tylko w wydzielonych pomieszczeniach Hotelu. W pokojach jak i na balkonach obowiązuje surowy zakaz palenia. W hotelu surowo zabrania się 
zażywania jakichkolwiek środków odurzających i psychotropowych. 
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6. Surowo zabrania się klientom korzystać z pomieszczeń wellness centrum (baseny, sauny) pod wplywem alkoholu oraz środków psychotropowych. Klient, który cierpi na 
choroby sercowo-naczyniowe ewentualnie ma jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, w wyniku którego pobyt w basenie ewentualnie w saunie może pogorszyć jego 
samopoczucie lub zagrozić życiu, może korzystać z saun, ewentualnie basenów wellness centrum tylko na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

7. Rodzice są w pełni odpowiedzialni za zachowanie i bepieczeństwo swoich dzieci nie tylko w  wellness, ale także w całym hotelu!

8. Psy oraz inne zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu tylko za zgodą uprawnionego pracownika Hotelu lub na podstawie wcześniejszej umowy klienta z Hotelem 
przy założeniu, że właściciel przedstawi ich dobry stan zdrowia. Cena za zakwaterowanie zwierzęcia naliczana jest według obowiązującego cenika hotelowego. Zakwaterowanie 
psów i inych zwierząt podlega następującym zarządzeniom: 
 psy oraz inne zwierząta mają zakaz wstępu i pobytu w tych pomieszczeniach, gdzie przechowywana i przygotowywana jest żywność, lub podawane są posiłki i napoje 
 psy oraz inne zwierząta mają zakaz wstępu do pomieszczeń wellnesscentrum 
 we wszystkich pomieszczeniach publicznych Hotelu każdy pies musi być na smyczy oraz mieć założony kaganiec 
 zabrania się, aby psy oraz inne zwierząta odpoczywały – lażały na łóżku lub innym sprzęcie, który służy do odpoczynku klientowi 
 zabrania się używać do karmienia zwierząt naczyń, które służą do przygotowywania lub serwowania posiłków gościom 
 w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przez zwierzę sprzętu hotelowego klient zobowiązany jest zapłacić za szkodę w pełnej wysokości. Całkowitą odpowiedzialność 
za zwierzę ponosi właściciel zwierzęcia oraz klient, który pobyt w pokoju temu zwierzęciu umożliwił. 

9. Przed wyjazdem klient zobowiązany jest pozakręcać w pokoju kurki wodne, zgasić w pokoju oraz pozostałych pomieszczeniach światło, w pokoju z tarasem zamknąć okno, 
zamknąć drzwi a kartę hotelową zwrócić na recepcji. Za stratę karty Hotel obciąża kwotą 4,- € za sztukę. 

10. Klienci zobowiązani są wyrzucać powstałe odpady wyłącznie do przeznaczonych na to pojemników w wyznaczonych miejscach. 

11. Hotel ze względów bezpieczeństwa zaleca, aby nie pozostawiać dzieci do lat 12 bez opieki osób dorosłych zarówno w pokoju, jak i w pozostałych pomieszczeniach 
towarzyskich Hotelu. 

I2. W godzinach od 22.00 do 06.00 Klient zobowiązany jest zachowywać ciszę nocną. Za zgodą przełożonego (kierownika Hotelu ewentualnie zastępcy) można zorganizować 
w Hotelu imprezy towarzyskie również po godz. 22.00, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. 

13. W pomieszczeniach Hotelu zabrania się noszenia broni oraz amunicji, lub przechowywania ich w sposób umożliwiający natychmiastowe użycie. 

14. W przypadku dużego zainteresowania klientów Hotelu korzystaniem z usług dodatkowych jak np. bilard, bowling, wellnes lub sauna, Hotel zastrzega sobie prawo 
ograniczenia klientowi wstępu ewentualnie korzystania z usług do I godziny usług dodatkowych. 

15. Skargi gości oraz ewentualne propozycje polepszenia działalności Hotelu przyjmuje kierownictwo Hotelu. Księga skarg i zażaleń jest do dyspozycji na recepcji Hotelu. 

16. Wszystkie spory majątkowe, które powstaną w związku z niniejszą umową, wraz ze sporami o jej ważność, wykładnię lub rozwiązanie, bedą rozstrzygane przez Sąd 
Arbitrażowy Izby Mediatorów z siedzibą ul. Zelená 2, 811 01 Bratysława, ustanowionym przez firmę Komora arbitrov s. r. o., (pol. Izba Mediatorów Sp. z o. o.) z siedzibą ul. 
Zelená 2, 811 01 Bratysława, REGON: 36701734 (zwany dalej „sądem arbitrażowym“). Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z wewnętrznymi przepisami 
sądu arbitrażowego (www.rozhodcovskysud.com), a to przez jednego mediatora wyznaczonego według wewnętrznych przepisów sądu arbitrażowego. Strony zaakceptują 
postanowienie sądu arbitrażowego. Jego postanowienie będzie dla stron wiążące.

17. Klient zobowiązany jest przestrzegać ustanowień niniejszego porządku zakwaterowania. W przypadku, gdy klient nie będzie przestrzegał regulaminu zakwaterowania, 
kierownictwo Hotelu ma prawo odstąpić od wykonywania usługi zakwaterowania oraz odstąpić od umowy zakwaterowania przed uplywem uzgodnionego terminu. Hotel 
ma w takim przypadku prawo żądać pełnej kwoty za zakwaterowanie. Następnie klient musi bezzwłocznie opuścić hotel. Klient zobowiązany jest zaznajomić się z zasadami 
funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Hotelu oraz ze wszystkimi jego rozporządzeniami razem a nie tylko i wyłącznie rozporządzeniami wellness centrum, basenu i saun oraz 
zobowiązany jest konsekwentnie ich przestrzegać. 

18. Gość swoim podpisem potwierdza, że zaznajomił się ze wszystkimi regulaminami części kwaterunkowej, restauracyjnej oraz części wellness hotelu. 

19. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia poszczególnych ośrodków w zależności od sezonu.

20. Gość swoim podpisem potwierdza, że zgodnie z ustawą nr 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu 
obowiązującym, został pouczony o przetwarzaniu swoich danych osobowych, a w przypadku oznaczenia odpowiedniego pola w Załączniku nr 1 wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych; treść pouczenia o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych tworzy Załącznik nr 1 – nieodłączna część 
niniejszych Warunków umowy dotyczących zakwaterowania – Regulamin zakwaterowania.

Regulamin zakwaterowania obowiązuje od 01. 07. 2013

W Dolinie Demänowskiej dnia .................................

Numer pokoju ...............................................................

Nazwisko gościa ............................................................

Podpis gościa ................................................................... Tomáš Kubica 
dyrektor hotelu
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Załącznik nr 1 do Warunków umowy – Regulaminu zakwaterowania

Pouczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Gość (zwany także osobą zainteresowaną) przyjmuje do wiadomości, że spółka PROPERTY HOLDING a.s., REGON: 36 358 606 (zwana także zarządcą hotelu) przetwarza 
jego dane osobowe zgodnie z ustawą nr 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym:
	 zgodnie z ustawą nr 253/1998 Dz.U. o zgłaszaniu pobytu obywateli Republiki Słowackiej i rejestrze obywateli Republiki Słowackiej w brzmieniu obowiązującym z zakresu 

imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres stałego miejsca zamieszkania i okres zakwaterowania, do celów określonych na podstawie niniejszej 
ustawy;

	 na podstawie ustawy nr 404/2011 Dz.U. o pobycie obcokrajowców oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym z zakresu imię i nazwisko, 
data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce stałego pobytu, cel pobytu, numer i dane z paszportu, numer wizy, adres pobytu w Słowacji, nazwa zakwaterowującego, 
podpis oraz imiona i nazwiska wspólnie podróżujących dzieci do celów określonych na podstawie niniejszej ustawy (w przypadku, gdy jest gość obywatelem państwa 
trzeciego);

	 zgodnie z ustawą nr 404/2011 Dz.U. o pobycie obcokrajowców oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym z zakresu imię i nazwisko, 
data urodzenia, obywatelstwo, numer i dane paszportu lub dokumentu tożsamości i podpisu, do celów określonych w niniejszej ustawie (w przypadku, gdy gość jest 
obywatelem Unii lub członkiem rodziny obywatela Unii);

	 zgodnie z ustawą nr 582/2004 Dz.U. o podatkach lokalnych i opłacie lokalnej za komunalne odpady oraz drobne odpady budowlane w brzmieniu obowiązującym w 
zakresie określonym w aktualnie obowiązującym i ogólnie wiążącym rozporządzeniu miejscowości Dolina Demianowska (stan na dzień 17.03.2014 r. z zakresu imię 
i nazwisko, stałe miejsce zamieszkania, data urodzenia, data przyjazdu i wyjazdu określona w ogólnie wiążącym rozporządzeniu miejscowości nr 01/2013 i nr 2/2013), 
do celów określonych na podstawie niniejszych przepisów;

	 zgodnie z umową zakwaterowania (Warunki umowne dotyczące zakwaterowania – Regulamin zakwaterowania) z zakresu danych osobowych udostępnionych podczas 
procesu rezerwacji, podczas zawarcia i realizacji umowy zakwaterowania w celu zapewnienia i świadczenia zamówionych usług oraz realizacji obowiązków umowy;

 na podstawie zgody gościa jako osoby zainteresowanej przetwarzaniem danych osobowych z zakresu imię, nazwisko, adres stałego pobytu, adres e-mail, numer telefonu; 
niniejszą zgodę udziela gość dobrowolnie firmie PROPERTY HOLDING a.s., REGON: 36 358 606 dołączając swój podpis do umowy zakwaterowania (Warunki umowy 
dotyczące zakwaterowania – Regulamin zakwaterowania), w celu realizacji działań marketingowych, przede wszystkim w celu udziału w programach lojalnościowych lub 
im podobnych w hotelu, a to podczas okresu w którym niniejsze działania są realizowane. Niniejszą zgodę może gość anulować w formie pisemnego wniosku przed 
upłynięciem czasu, na który zgoda została wyrażona.

Przekazanie danych osobowych na podstawie powyższych przepisów prawnych i w celach związanych z umową zakwaterowania jest obowiązkowe. W przypadku, gdy gość 
sprzecznie z obowiązkiem prawnym odmówi zarządcy hotelu przekazania danych osobowych, prowadzący nie będzie świadczył gościowi usług zakwaterowania. Przekazanie 
danych osobowych na podstawie zgody zainteresowanej osoby jest dobrowolne.

Zarządca hotelu nie ujawnia otrzymanych danych osobowych, nie wykonuje ich transgranicznego przekazywania oraz przekazuje/udostępnia je tylko organom państwowym 
i organom administracji publicznej określonych w powyższych lub innych ogólnie wiążących przepisach prawnych, zwłaszcza Policji Słowackiej, organom, które pełnią zadania 
w dziedzinie ochrony uregulowań konstytucyjnych, porządku wewnętrznego i bezpieczeństwa państwa lub obrony państwa i miejscowości jako organu podatkowemu.

Swoim podpisem gość jako osoba zainteresowana jednocześnie potwierdza, że został przez spółkę PROPERTY HOLDING a.s., REGON: 36 358 606, pouczony o swoich 
prawach w rozumieniu § 28 ustawy nr 122/2013 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu obowiązującym, zwłaszcza 
o następujących prawach:
	 na podstawie pisemnego wniosku ma prawo żądać od zarządcy hotelu zaświadczenia, czy są lub nie są przetwarzane jego dane osobowe;
	 na podstawie pisemnej prośby ma prawo żądać od zarządcy hotelu informacji w ogólnie zrozumiałej formie, dotyczących przetwarzania danych osobowych w systemie 

informacyjnym, dokładnych informacji o źródle z którego otrzymał jego dane osobowe w celu przetwarzania i listę jego danych osobowych, które są przedmiotem 
przetwarzania;

	 na podstawie pisemnego wniosku ma prawo żądać od zarządcy hotelu, aby ten zapewnił korektę lub likwidację jej niewłaściwych, niepełnych lub nieaktualnych danych 
osobowych, które są przedmiotem przetwarzania i zapewnił likwidacjię jego danych osobowych, których cel przetwarzania został zakończony; jeśli przedmiotem 
przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, osoba zainteresowana może poprosić o ich zwrot;

	 na podstawie pisemnego wniosku ma prawo żądać od zarządcy hotelu, aby ten zapewnił likwidację jej danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli 
doszło do naruszenia prawa, oraz zapewnił blokowanie jej danych osobowych z powodu odwołania zgody przed upłynięciem czasu jego ważności;

	 w przypadku podejrzeniu, że jego dane osobowe są bezprawnie przetwarzane, ma prawo wnieść do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej wniosek 
o wszczęcie postępowania o ochronie danych osobowych.

Dolina Demianowska dnia ................................................
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 podpis gościa


