
Polityka prywatności i Cookies 

 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych przetwarzanych przez serwis „www.aparthostelwarszawa.pl” jest       
firma: S.C.Wiosna z siedzibą przy ul. Ząbkowska 23/25 lok. 5 w Warszawie,03-736;  
 NIP: 1132933841, zwany dalej „ Administratorem ”.  
 

2. Dane kontaktowe 
Z Administratorem można skontaktować się mailowo; pod adresem e-mail:         
aparthostelwarszawa@gmail.com lub telefonicznie; pod numerem tel. +48 511 063 553.  
 
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych w trakcie korzystania z serwisu odbywa się zgodnie z            
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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,           
zwanego dalej „RODO”. 
 

4.  Cele przetwarzania danych 
 

1. Podane dane osobowe przetwarzane są w celach:  
A. przygotowanie oferty, rezerwacja oraz  realizacja usługi zakwaterowania  

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
B. wykonanie obowiązków prawnych przez Administratora, w szczególności       

podatkowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
C. wynikające z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na        

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku           

danych niezbędnych do realizacji usług zakwaterowania jest konieczne do zawarcia oraz           
wykonania umowy. 

 
 5. Przetwarzane dane 
 

1. Przetwarzane dane to w szczególności:  
 

a) Imię i nazwisko; 
b) numer PESEL; 
c) numer dowodu osobistego 
d) adres e-mail; 



e) numer telefonu. 
 

 
6. Czas przechowywania danych 

 
1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak           

również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych        
celów Administratora będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a po          
jego upływie przez okres niezbędny do: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora; 
b ) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

 
7. Monitoring  
 

1. Celem monitoringu w miejscach ogólnodostępnych jest bezpieczeństwo Klientów        
oraz ochrona mienia.  

2. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są           
przez okres 7 dni, a po jego upływie usuwane.  
 
8. Uprawnienia dotyczące danych osobowych: 

 
a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania; 
b) prawo do usunięcia danych; 
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych; 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
e) ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia; 
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym 

momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie wyrażonej zgody –           
cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano            
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonywania praw prosimy o             
skierowanie żądania do Administratora.  
 

9. Wymóg podania danych 
 

1. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania           
możemy odmówić zawarcia umowy. 
 

2. Podanie przez Ciebie danych wymienionych jest dobrowolne, a udzielona zgoda          
może być w każdym momencie wycofana. 
 
 

 



10. Pliki cookies 
 
Pliki cookie (tzw. ciasteczka) oraz pliki wykorzystywane przez inne, podobne im technologie            
śledzące, to pakiety danych informatycznych wykorzystywane przez serwery w celu          
przesyłania do przeglądarki użytkownika informacji o stanie i ich zwracania do pierwotnego            
serwera za pośrednictwem tej samej przeglądarki.  
 
Strona internetowa „www.aparthostelwarszawa.pl” wykorzystuje pliki cookies w celach        
statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu. 
Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu          
serwisu. 
Uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 

a) marketingowym 
b) analitycznym i statystycznym; 
c) optymalizacji i zapewnienia funkcjonalności Serwisu – w tym uwierzytelniania          
użytkownika, utrzymanie stanu sesji, zapisywanie ustawień, zapewnienie sprawności        
procesów witryny internetowej. 
 

5. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze serwisy i jakie aktywności wykonałeś              
w naszych serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców            
zewnętrznych.Używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu Twojej        
identyfikacji na potrzeby wysyłki powiadomień web push; 

6. Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia          
przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. 

7. Możesz usunąć pliki cookies poprzez funkcje przeglądarki internetowej, programy           
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu             
operacyjnego, z którego korzystasz. 
 
 

11. Postanowienia końcowe:  
 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności.         
Zmiany zasad Polityki Prywatności i Cookies będą publikowane oraz dostępne na stronie            
www.aparthostelwarszawa.pl  

 
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności i Cookies          
prosimy o kontakt z Administratorem.  
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