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Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu 

zapewnimy Państwu  pełny zadowolenia i komfortu wypoczynek.  Przebywanie 

na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptacje obowiązujących zasad.  

Jednocześnie osoby przebywające na terenie ośrodka wyrażają zgodę na 

utrwalenie swojego wizerunku oraz wyrażają zgodę na jej publikacje lub 

wykorzystanie do celów reklamowych. 

 

Regulamin obowiązujący na terenie MARINA MIETKÓW 

 

1. Obiekt Marina Mietków zarządzana jest przez Fundację Ofiaruj.pl., 

mieszcząca się pod adresem 55-081 Borzygniew, ul. Sportowa 2. 

2. Obiekt jest miejscem wypoczynku, rekreacji dla osób indywidualnych 

oraz grup zorganizowanych. 

3. Świadczone są również usługi dodatkowe jak noclegowe w domkach 

całorocznych oraz usługi gastronomiczne w Sali Bistro. 

4. Na terenie ośrodka znajduje się wyznaczone miejsce na organizację 

ogniska lub grilla. Poza tym obszarem obowiązuje całkowity zakaz palenia 

ognisk oraz grilla. 

5. Osoby przebywające na terenie obiektu zobligowane są do przestrzegania 

poleceń obsługi obiektu. 

6. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie ośrodka  odpowiedzialni 

są opiekunowie. 

7. Na terenie obiektu zabrania się: 

- niszczenia wyposażenia obiektu 

- zaśmiecania i niszczenia zieleni 

8. Osoby korzystające z plaży robią to wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 

9. Przebywanie na Ośrodka Marina Mietków jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych oraz publikację 

wizerunku w mediach społecznościowych lub ulotkach informacyjnych. 

Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia 

do przebywania na Ośrodka Marina Mietków 

10. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity ZAKAZ KĄPIELI. 

11. Za przedmioty wartościowe oraz i rzeczy osobiste Fundacja Ofiaruj.pl 

nie ponosi odpowiedzialności. 
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INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1.      Ośrodek Marina Mietków z siedzibą w Borzygniewie, pod adresem Domanice 31, NIP: 897 183 02 40      

przetwarza dane osobowe użytkowników i jest Administratorem tych danych. 

2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki 

i wymagania wynikające z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO) 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. świadczenia usług związanych z: 

- wynajmem domków letniskowych; 

- rezerwacją sali konferencyjnych oraz sali na imprezy okazjonalne; 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

b. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

c. Przesyłania ofert marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

d. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią – art. 6 ust. 1 lit f 

 

 

4. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: 

 w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony 

ograniczających tę zgodę, 

 w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do 

dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe, 

 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego 

uzasadnionego interesu. 

5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów 

współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności, rezerwacji oraz firm hostingowych. W takich 

przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do 

wymaganego minimum. 
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6. Wszystkie firmy współpracujące z 

serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych 

osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników 

w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. 

7. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, 

jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

8. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych: 

 prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych, 

 prawo żądania sprostowania danych, 

 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach). 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania 

zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w 

celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do 

otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na wskazany powyżej dane 

adresowe. 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z WYKORZYSTANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest Fundacja 

Ofiaruj.pl , mieszcząca sie w Borzygniewie, ul. Sportowa 2, 55-081. NIP: 897 183 02 40 

2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki 

i wymagania wynikające z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO) 
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3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku 

zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających 

na terenie Ośrodka Marina Mietków, mieszczącego się w Borzygniewie, Domanice 31.ki oraz zabezpieczenia 

mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa oraz umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - 

w granicach określonych w przepisach prawa. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na Ośrodka Marina Mietków jjest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. 

Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na Ośrodka Marina 

Mietków 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób 

ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany. 

 


