
 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 - z późn. zm.) oraz 

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 jest KRYGIER 
WITOLD EUROKOLONIE, SOLARIS RESORT,woj. 
ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. gryficki, gm. Trzebiatów, 
Mrzeżyno, ul. Wypoczynkowa, nr 14, 78-330, OŚRODEK 
WCZASOWY ALGA ACTIV 

2. Korzystając z oferty noclegowej OŚRODKA WCZASOWEGO ALGA ACTIV 
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją 
zamówień na skorzystanie z bazy noclegowej. Brak zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi 
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr. dowodu osobistego lub paszportu, nr 
rejestracyjny pojazdu jeśli ma on przebywać na parkingu ośrodka Alga Activ, imiona i 
nazwiska dzieci poniżej 18 roku życia podane przez rodzica lub prawnego opiekuna, 
adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i 
wykonania zawartej z nim umowy noclegu i wyżywienia, oraz wykonania obowiązku 
meldunkowego, w tym przygotowania i realizacji zamówienia, wystawienia faktury, a 
także w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz skorzystania z prawa do 
złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowychjest niezbędne w celu przyjęcia, 
przygotowania i wykonania złożonego zamówienia przez KRYGIER WITOLD 
EUROKOLONIE, SOLARIS RESORT, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, 
pow. gryficki, gm. Trzebiatów, miejsc. Mrzeżyno, ul. 
Wypoczynkowa, nr 14, 78-330, OŚRODEK WCZASOWY ALGA 
ACTIV. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
skutkować będzie brakiem możliwości wykonania złożonego zamówienia. 

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie: 
a)  art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej 

przez Panią/Pana z KRYGIER WITOLD EUROKOLONIE, SOLARIS 
RESORT, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. gryficki, gm. 
Trzebiatów, miejsc. Mrzeżyno, ul. Wypoczynkowa, nr 14, 78-
330, OŚRODEK WCZASOWY ALGA ACTIV, 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. 



6. Odbiorcami danych osobowych jest,KRYGIER WITOLD EUROKOLONIE, 
SOLARIS RESORT, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, pow. gryficki, 
gm. Trzebiatów, miejsc. Mrzeżyno, ul. Wypoczynkowa, nr 14, 78-
330, OŚRODEK WCZASOWY ALGA ACTIVi w tym upoważnieni 
pracownicy: tj. pracownicy działu sprzedaży oraz kadr, pracownicy księgowości 
(firma zewnętrzna), pracownicy działu IT, Biuro podróży Klienta (jeśli dotyczy). 
Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie innym osobom trzecim oraz innym 
podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa 
w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania. 

7. Źródłem danych są w zależności od użytego sposobu rezerwacji: 
• Bezpośrednio od Klienta poprzez formularz rezerwacji 
• Wysłane poprzez internetowy serwis rezerwacyjny, z którego usług Klient 

korzysta w ramach dokonywania rezerwacji 
• Otrzymane od biura podróży Klienta 
• Otrzymane od naszego punktu obsługi telefonicznej 
• Bezpośrednio od Klienta podczas jego pobytu w ośrodku 

 
8. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonania zamówienia oraz 

ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku 
zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla 
celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w 
zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy,organizowanie codziennych, 
różnych aktywności na terenie ośrodka, personalizacja usług oraz identyfikacja 
właściciela zagubionej lub zapomnianej rzeczy. Zapewniamy środki techniczne i 
organizacyjne które zostały przygotowane i wdrożone celem zapewnienia danym 
osobowym użytkownika stosowny poziom bezpieczeństwa. Są to np: szyfrowanie 
danych, środki fizyczne, rozwiązania IT, nakazy zaufania poufności itp. 

9. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Klient wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w oparciu o zapis kamer 
usytuowanych na terenie ośrodka, przez okres niezbędny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pobytu, zapis kamer przechowywany jest na serwerach KRYGIER 
WITOLD EUROKOLONIE, SOLARIS RESORT, gromadzenie tych danych odbywa 
się na serwerach należących do KRYGIER WITOLD EUROKOLONIE, SOLARIS 
RESORT. 

12. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 



 

 


