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SZANOWNI GOŚCIE 

Ad~!nistra~ja Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej wysoko 
cenie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu , który 
służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości . 

1. Pokój w PCKiT wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu 
pobytu najmując pokój. przyjmuje się , że został wynajęty na jedną dobę . 

2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 , a kończy o godz. 12.00 dnia 
następnego . 

3. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom , nawet jeśli nie upłynął 
okres , za który uiścił należną za pobyt opłatę . Osoby odwiedzające , 
niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:30 do 
22 :00 po uprzednim powiadomieniu administracji . 

4 . PCKiT może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego 
pobytu rażąco naruszył regulamin , wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości 
lub szkodę na osobie innego Gościa , pracownika lub innych osób 
przebywających w Centrum lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt 
Gości lub funkcjonowanie PCKiT. 

5. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź 
paszport. 

6 . PCKiT nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy 
wniesionych przez osoby korzystające z usług PCKiT w zakresie określonym 
przepisami art . 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić 

administrację o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu . 

7. Parking na terenie PCKiT jest niestrzeżony . 

8. W PCKiT zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego . Monitoring 
służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są 
przechowywane przez 14 dni . Dane z monitoringu mogą być udostępnione na 
żądanie odpowiednich służb . 

9. W PCKiT obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 23 :00 do 6 :00 dnia 
następnego . Zachowanie Gości i osób korzystających z usług PCKiT nie 
powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości . PCKiT może odmówić 
dalszego świadczenia usług osobie , która narusza tę zasadę . 

1 O. Każdorazowo opuszczając pokój , Gość powinien sprawdzić zamknięcie 
drzwi i pozostawić klucz w Recepcji . Gość hotelowy ponosi pełną 
odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i 
zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z 
jego winy lub z winy odwiedzających go osób . PCKiT obciąży Gościa : 
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• za znisz_czen ie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN , 
• za zgubienie klucza , kwotą 50 ,00 PLN , 
• za palenie ty_toniu w miejscach do tego niewyznaczonych , kwotą 500,00 PLN , 
• za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęc ia pokoju 

przez okres wyłączenia go ze sprzedaży . 

11 . Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego 
Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa 
na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji PCKiT przechowa te 
przedmioty przez 1 miesiąc . 

12. PCKiT nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie 
i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z PCKiT. 

13. Dane osobowe: 

Zgodnie z art . 13 ogólnego rozpo rządzen ia o ochronie danych osobowych 
z dn ia 27 kwietnia 2016 r. (Oz. Urz. UE L 119 z 04 .05 .2016) informuję , iż : 

• Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie 
monitoringu jest: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (PCKiT) , 
Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa . 

• Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail : 
iod .strzyzow@gmail .com lub korespondencyjnie na adres Powiatowego 
Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej . 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu : 
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PCKiT art. 6 ust 1 pkt c. 
• wykonywania przez PCKiT zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowanie władzy publicznej powierzonej PCKiT art . 6 ust 1 pkt e. 
• wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą art . 6 ust 1 

pkt b. 
• w celu wskazanym w wyrażonej zgodz ie na przetwarzanie danych osobowych 

art . 6 ust 1 pkt a. 
Osoby , których dane są przetwarzan e, posiadają prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowan ia. 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich 
zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących 

spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań jednostki . 
Odbiorcami danych osobowych są wyłączn ie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , 
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające) . 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich . 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanego powyżej celu przetwarzania , tym w obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa . 
Osobie , której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego , tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 
w formie profilowania 
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