Regulamin
Dyrekcja Villi Dominik będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego
Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Villi Dominik, znajdującego się we
Władysławowie przy ul. Brzozowej 20, Skwerze Antoniego Abrahama 7.
2. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu
oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
3. Pokój w Villi wynajmowany jest na doby.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 12.00
5. Villa pobiera opłatę za pobyt Gościa w dniu przyjazdu, przy zameldowaniu.
6. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Villi wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na
jedną dobę.
7. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji Gość
powinien zgłosić w Recepcji Pensjonatu do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu
pokoju.
8. Villa uwzględnia życzenie Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości i wolnych pokoi.
9. Nieopuszczenie przez Gościa pokoju do godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o jedną
dobę.
10. Villa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną
reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
11. Villa Dominik dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:
a. warunki pełnego nieskrępowanego wypoczynku
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę przez Personel w zakresie wszystkich świadczonych usług
d. sprzątanie pokoju, a w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych wykonywanie niezbędnej
naprawy sprzętu i urządzeń hotelowych w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gościa
12. Villa Dominik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gości o ile szkoda wynikła z
właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej, w przypadku gdy powstała wyłącznie z winy Gościa,
lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona bądź go odwiedzała. Za rzeczy wniesione nie
uważa się pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt.
13. Za rzeczy wniesione w rozumieniu pkt 12 nie uważa się pojazdów mechanicznych i rzeczy
pozostawionych w nich a także zwierząt żywych. Villa Dominik nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
14. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie
później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
15. Villa Dominik przyjmuje Gości ze zwierzętami za dodatkową opłatą.
16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Villi Dominik powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób.
17. Villi Dominik przysługuje prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na zabezpieczenie
należności za pobyt lub świadczoną usługę (w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt

lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi) a także dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot
wydatków.
18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło,
zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w Recepcji.
19. Gość nie może przekazywać, podnajmować czy użyczać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął
okres, za który uiścił należną opłatę.
20. Osoby niezameldowane w Villi Dominik mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 22.00.
21. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
22. Palenie tytoniu w pokojach, korytarzu, klatce schodowej i holu recepcji jest zabronione. Ze względu na
bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i
innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest
przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
23. Villa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin
Villi, wyrządził szkodę w mieniu bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom, innym osobom
przebywającym w Villi bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
24. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim
ustalony będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiego życzenia Villa
Dominik przechowa te przedmioty przez okres trzech miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez
personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Villa postąpi z przedmiotem stosownie do przepisów o
rzeczach zagubionych i znalezionych.
25. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Gościa znajdują się w załączniku nr
do niniejszego Regulaminu – Klauzula informacyjna.
*** Na terenie Villi Dominik w tym - w pokojach – obowiązuje
całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tych zaleceń będzie
równoznaczne z pokryciem kosztów ozonowania pokoju w wysokości 500,00 zł.
*** Za zgubiony klucz do pokoju hotelowego jest pobierana opłata w wysokości
50,00 zł.

Życzymy udanego pobytu w Villi Dominik
Dyrekcja Villi Dominik

Załącznik nr 1 do Regulaminu Villi - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa (dalej zwanym: RODO), informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest PSBOSSINVEST Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy
ulicy Brzozowej 20, (dalej zwaną: PSBOSSINVEST lub Administrator), wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000782666, REGON: 383140129, NIP: 5871721449, Kapitał Zakładowy: 5000,00 zł.
(wpłacony w całości), e-mail: rezerwacje@villadominik.pl; tel.: +48 58 774 69 69.

2.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail rezerwacje@villadominik.pl .

3.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) Zawarcia i realizacji usługi hotelowej/gastronomicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
b) Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie wyrażonych przez Pana/ią zgód - art.
6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia jako dane wizyjne z monitoringu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) związanych ze zgłaszaniem Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu
internetowego villadominik.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO; ,
e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. archiwalnych, dowodowych oraz
związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw– na podstawie art. 6 ust. 1
pkt f) RODO.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z
Panem/ią w celu zawarcia i realizacji usługi hotelowej/gastronomicznej.

5.

Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy
publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz
niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi
księgowe,
podmioty
świadczące
usługi
zabezpieczeń,
monitoringu
i ochrony oraz podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.

6.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

7.

Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w pkt. 3 powyżej. Dane wizyjne przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3c) będą przechowywane przez 14
dni.

8.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych,
sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania
danych,
prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Administrator
informuje,
że
nie
będzie
przetwarzał
danych
w
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

sposób

prowadzący

