
REGULAMIN HOTELU MARKUS
ul. Jesionowa 2a
56- 420 Bierutów

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Opłata uiszczana jest za osobę. Doba hotelowa trwa od godz.13.00 
do  11.00  dnia  następnego.  Istnieje  możliwość  przedłużenia  doby  hotelowej  do  godz.  15.00  lub  18.00  po 
uiszczeniu  w  recepcji  odpowiedniej  opłaty.  Hotel  uwzględnia  życzenia  przedłużenia  pobytu  w  miarę 
posiadanych możliwości. Istnieje również możliwość wynajęcia pokoju na kilka godzin. 

2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić:

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa oraz bezpieczeństwo pobytu,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę,
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.

4. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
• budzenie o wyznaczonej godzinie.

5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił 
należną za pobyt opłatę.

6. Osoby  niezameldowane w  hotelu  mogą  przebywać  w  pokoju  hotelowym  od  godz.  8.00   
do  godz. 22.00.

7. Gość  hotelowy  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkiego  rodzaju  uszkodzenia  lub  zniszczenia 
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go 
osób.

8. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy 
wyrządzając  szkody w mieniu  hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości,  pracowników hotelu lub 
innych  osób  przebywających  w  hotelu,  albo  też  w  inny  sposób  zakłócił  spokojny  pobyt  gości  lub 
funkcjonowaniu hotelu.

9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych pozostawionych w 
pokoju hotelowym lub na terenie całego obiektu oraz przyległego do niego parkingu. Hotel nie ponosi również 
odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez  wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym mogą zostać 
odesłane  na  życzenie  gościa  pod  wskazany  adres,  w  przypadku  nie  otrzymania  takiej  dyspozycji  hotel 
przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

11. W hotelu  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia.  Miejsce  palenia  znajduje  się  przed  wejściem głównym do 
hotelu. Hotel za nie przestrzeganie zakazu palenia może obciążyć gościa opłata administracyjną w wysokości 
500,00 zł. oraz pokryciem kosztów związanych z przyjazdem straży pożarnej.

12. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe  zabronione  jest  używanie  w  pokojach  grzałek,  żelazek 
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

13. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARKUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jesionowej 2a, 56-
420 Bierutów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia- Fabrycznej z siedzibą we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000356262. 
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  oraz  prawnie 
uzasadnionych interesów administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,f ogólnego Rozporządzenia PU i R. 
UE z dnia 27.04.2016.

14. Pani/Pana przetwarzane dane osobowe są danymi nie wrażliwymi.
15. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 10 lat.
16. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

17. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
19. Administratorem systemu monitoringu jest MARKUS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jesionowej 2a, 56-420 

Bierutów,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  dla 
Wrocławia- Fabrycznej z siedzibą we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000356262 .

20. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
21. Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  z  monitoringu  jest  prawnie  usprawiedliwiony  interes 

administratora. Zapisy monitoringu przechowywane będą do nadpisania.


