
Polityka prywatności związana 

z ochroną danych osobowych        

(RODO)

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Burian Domek na Leśnej, ul. Leśna 25A, 
43-460 Wisła, zwany dalej „Domkiem na Leśnej”.

2. „Domek na Leśnej” udostępnia adres kontakt@domekwisla.eu za pomocą którego można kontaktować 
się w sprawie danych osobowych. Dostęp do danych możliwy jest także pod adresem Administratora 
danych osobowych.

3. Jako Administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Gości przetwarzane
były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych nr 679/2016, tzw. RODO.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej Polityce Prywatności.

II. Informacje szczegółowe

Cele/podstawa prawna/okres/zakres przetwarzania danych osobowych Gości. 

1. Celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest zawarcie oraz realizacja umowy dotyczącej 
wynajmu apartamentów znajdujących się pod adresem: 43-460 Wisła ul. Leśna 25A oraz zapewnienie 
najwyższej jakości usług Gości „Domku na Leśnej”.

2. Wykorzystujemy w swej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji w/w celu.
W związku z powyższym na potrzeby naszej działalności:

a) w celu przetworzenia zapytań dokonywanych bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy „Domku na 
Leśnej” lub za pośrednictwem portali noclegowych przetwarzamy n/w dane osobowe tj.:

 imię i nazwisko
 adres e-mail 
 numer telefonu

b)  w celu dokonywania rezerwacji noclegu przetwarzamy n/w dane osobowe tj.:
 imię i nazwisko
 adres e-mail 
 numer telefonu 

 wiek dzieci (zbierany jest wyłącznie w celu ustalenia przysługujących im zniżek)
 nr rachunku bankowego (w przypadku dokonywania wpłaty zadatku)

c) w celach meldunkowych  przetwarzamy n/w dane osobowe tj.:
 imię i nazwisko

 dane dzieci takie jak imię, data urodzenia (zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów 
prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek)

 adres zamieszkania
 numer PESEL



d) w celu udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych przetwarzamy n/w dane osobowe 
tj.:

 imię i nazwisko lub nazwa nabywcy
 adres nabywcy
 numer NIP

Informujemy, że podanie w/w danych osobowych do wystawienia faktury VAT jest wymogiem umownym
i ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wystawienie faktury VAT na rzecz Gościa.

3. Dodatkowo informujemy, iż przetwarzamy także dane osobowe w celu analitycznym, tj. badania 
i analizowania aktywności na stronie internetowej naszego „Domku na Leśnej”. Nasza strona 
internetowa wykorzystuje pliku typu cookies. Więcej o plikach cookies można znaleźć w Polityce 
Cookies na www.domekwisla.eu.

4. „Domek na Leśnej” nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym 
nie dokonuje profilowania.

5. Informujemy, że nie udostępniamy danych osobowych naszych Gości osobom trzecim. 
W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

a) firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej

b) firmom kurierskim i pocztowym (np. w celu przesłania faktury VAT)

c) innym podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego (w przypadku ewentualnych roszczeń).

6. Każdy Gość ma prawo:
a) dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji oraz aktualizacji, przeniesienia danych innemu 

podmiotowi, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia oraz cofnięcia wcześniej 
udzielonej zgody na przetwarzanie danych

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

c) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którego 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Dane osobowe Gościa pozyskane:
a) w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub 

roszczeń cywilnoprawnych „Domku na Leśnej” lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi 
później. 

b) na podstawie zgody w celu przetworzenia zapytań będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia 
zgody na cel przetworzenia zapytań lub osiągnięcia celu przetwarzania .

„Domek na Leśnej” informuje, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie 
wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

III. Informacje końcowe

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

2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego pobytu w Wiśle i w naszym Domku!

http://www.domekwisla.eu/files/Polityka-cookies-Domku-na-Le-nej.pdf
http://www.domekwisla.eu/files/Polityka-cookies-Domku-na-Le-nej.pdf

