Regulamin
Apartamenty Familijne

Dziękujemy, że zdecydowaliście się wybrać Nasz dom jako miejsce swojego urlopu.
Mamy nadzieję, że wyjadą Państwo zadowoleni, opaleni i pełni nowej energii.
W celu zapewnienia sprawnej organizacji przedstawiamy Państwu nasz regulamin.

Wszyscy Goście proszeni są o przybycie w dobrych humorach i spędzenie urlopu w naszym
budynku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowania osób tam przebywających,
nie zakłócając ich spokoju. Dlatego cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 07.00.

Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu.
Do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
Zakwaterowanie możliwe jest od 15.00 do 18.00.
Wymeldowanie od 08.00 do 10.00.
Zawsze prosimy o zgłoszenie telefoniczne w celu ustalenia szczegółów.
Kontakt – Agnieszka Adamów, tel: 662 – 124 – 723.

Rezerwacji można dokonać wpłacając 20% zadatku w terminie 3 dni od dokonania
rezerwacji telefonicznej na konto:
Marcin Adamów
ul. Pocztowa 24
76-150 Darłowo
nr konta: 28 1940 1076 4861 6571 0000 0000
Pozostałą opłatę wraz z opłatą klimatyczną uiszczamy w dniu przyjazdu
(możliwość tylko gotówką).
Nie mamy możliwości wystawienia faktury VAT.
Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się z regulaminem.
Zwrot zadatku i opłaty za pobyt następuje, tylko w przypadku uzasadnionej winy właściciela.

W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Możliwe jest to tylko na tarasie,
gdzie znajdują się popielniczki.
W pokojach obowiązuje zakaz smażenia ryb.
Nie przestrzeganie tych zakazów wiąże się z obciążeniem wynajmujących kwotą 500 zł.

Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci
i korzystanie z placu zabaw może odbywać się tylko pod ich opieką.

Prosimy dbać o wynajmowany apartament, jego taras i części wspólne, zgłaszać
wszystkie usterki, ponieważ Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia apartamentu i urządzeń
technicznych powstałych z ich winy lub odwiedzających gości, oraz ich dzieci.

Właściciel nie odpowiada za niedogodności powstałe z przyczyn niezależnych (chwilowy
brak prądu, wody, internetu, telewizji) oraz za rzeczy pozostawione w apartamentach
lub na terenie obiektu.

Nie zapewniamy ręczników.

W przypadku zakłócenia porządku, nie przestrzegania regulaminu, oraz nocowania osób
niezgłoszonych właściciel ma prawo do zerwania umowy wynajmu bez konieczności
zwrotu wpłaconej wcześniej opłaty.

Nie przyjmujemy zwierząt.

Wszystkich Gości prosimy o parkowanie pojazdów przed swoim wejściem z zachowaniem
miejsca i przejazdu dla sąsiadów. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony, dlatego nie
ponosimy odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualnie powstałe
szkody lub kradzież.
Prosimy o zapoznanie się z ulotką dotyczącą segregacji śmieci.

Życzymy udanego pobytu!
Apartamenty Familijne
662 – 124 – 723

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest
Marcin Adamów, ul. Pocztowa 24, 76-156 Darłowo.
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Z zastrzeżeniem wynikającym
z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych mają Państwo prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak
również na przetwarzanie Państwa danych osobowych w wykonaniu obowiązujących
przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie wynikającym
z tych przepisów. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

