
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług noclegowych. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma ASTORIA ul. Turystyczna 
9, 76-156 Dąbki 

3. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 RODO – 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: 

1. Firma będzie przetwarzała Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO 
w celu niezbędnym do wykonania umowy (umowa o świadczenie usług hotelarskich) 
lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu). 

2. Zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego 
np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (monitoring obiektu w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa, dostosowanie usług do wymagań gości, 
dochodzenie należności). 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w 
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 
stronami umowy. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w 
następujący sposób: 

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, 
2. poprzez gromadzenie plików “cookie”. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 

formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom 

trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może 

wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach 
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 

10. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy 
do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 



POLITYKA PLIKÓW COOKIES 
 

Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na 
urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora. 

Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do 
strony internetowej Administratora. 

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą 
być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie 
usług drogą elektroniczną. 
 

Stosowanie plików cookies 

 Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki cookies. 
 Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu 

właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach 
statystycznych oraz reklamowych. 
 

 Pliki cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej, rozpoznając 
urządzenie, dzięki czemu strona internetowa jest wyświetlana w sposób 
dostosowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. 
 

Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies 

 Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do 
swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie 
możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies. 
 

 Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące 
plików cookies, określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez 
pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, 
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za 
pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w 
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 
przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczaniu plików 
cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi 
plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). 
 

 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z funkcji 
dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa. 
 

 Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronie internetowej Administratora. 


