
 

Regulamin Karty Stałego Klienta Hotelu*** Podium w Wiśle.

1. Postanowienia ogólne
1. Karta Stałego Klienta („Karta”) jest kartą imienną.
2. Karta wydawana jest przez Hotel Podium w Wiśle, osiedle Bajcary 13 („Hotel”).
3. Posiadaczowi Karty Stałego Klienta („Stały Klient”) przysługują przywileje wyszczególnione w §4.
4. Przywileje Karty Stałego Klienta są ściśle z związane ze Stałym Klientem, którego dane osobowe zostały 

określone w Formularzu – Karty Stałego Klienta Hotelu Podium.
5. Przywilejów Karty Stałego Klienta nie można zbywać lub przenosić na rzecz osób trzecich. Preferencyjna 

cena za nocleg dotyczy jednorazowo tylko 1 pokoju - zamieszkałego przez Stałego Klienta.
6. Dokonanie 2 lub więcej następujących po sobie rezerwacji w Hotelu liczone jest jako jeden pobyt.
7. Przywileje związane z Kartą Stałego Klienta nie mogą być łączone z innymi promocjami organizowanymi 

przez Hotel.

2. Warunki otrzymania Karty
1. W celu uzyskania Karty należy:

1. Wyrazić chęć otrzymania Karty w Recepcji Hotelu Podium.
2. W okresie ostatnich 24 miesięcy, poprzedzających uzyskanie Karty skorzystać z usług hotelowych i 

gastronomicznych Hotelu Podium o łącznej wartości 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 
brutto).

3. Wypełnić formularz i zaakceptować warunki wyrażone w Formularzu – Karty Stałego Klienta Hotelu 
Podium.

2. Administratorem danych osobowych Stałego Klienta jest „JBG-2” sp.  z o.o. (ul. Gajowa 5, 43-300 
Warszowice). Dane osobowe przetwarzane będą w celach ewidencji Stałych Klientów oraz zapewnienia 
prawidłowej obsługi osób korzystających z Karty, zgodnie z treścią klauzuli zgody Stałego Klienta na 
przetwarzanie danych osobowych. 

3. Stały Klient w zakresie ochrony danych osobowych uprawniony jest do kontaktu z Administratorem 
Bezpieczeństwa Informacji poprzez adres mailowy: abi@jbg2.com

4. Dane osobowe Stałego Klienta nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).

5. Stały Klient przystępując do Karty może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Hotel swoich danych 
osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Karcie.

6. Hotel przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych 
Stałych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na 
zasadach określonych w Ustawie oraz w Rozporządzeniu 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.

7. Dane osobowe Stałego Klienta będą przechowywane przez okres uczestnictwa Stałego Klienta w programie 
lojalnościowym Karty.

8. Stały Klient posiada 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. Cofnięcie zgody następuje w drodze oświadczenia skierowanego na 
adres mailowy abi@jbg2.com.

3. Korzystanie z Karty
1. Karta jest akceptowana przy dokonaniu rezerwacji pobytu w Hotelu drogą telefoniczną lub mailową w recepcji

hotelowej, z wyłączeniem rezerwacji zawartych w agencyjnym systemie sprzedaży, np. booking.com.
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2. W przypadku dokonywania rezerwacji pobytu w Hotelu, Stały Klient powinien poinformować recepcję o fakcie
jej posiadania.

3. Warunkiem uzyskania przywilejów wyszczególnionych w §4 jest poinformowanie o posiadaniu Karty recepcji 
hotelowej najpóźniej w dniu przyjazdu, podczas procedury meldunkowej przed rozpoczęciem pobytu w 
Hotelu.

4. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację lub Stałego Klienta nie będzie honorowana.
5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, Stały Klient może bezpłatnie otrzymać nową, po wcześniejszej 

weryfikacji danych i wszystkich kryteriów przyznawania Karty Stałego Klienta.
4. Przywileje wynikające z posiadania Karty

1. Dłuższa doba hotelowa - zameldowanie od godziny 14:00, wymeldowanie do godziny 13:00.
2. Rabat gastronomiczny - 5% zniżki na usługi gastronomiczne oraz napoje w Hotelu.
3. Rabat 25% na usługi hotelowe.
4. Słodka niespodzianka na przywitanie w pokoju.
5. Rabat pakietowy – specjalna cena dla Stałych Klientów w pakietach pobytowych obowiązujących okresowo w

Hotelu.
6. Rabaty u partnerów Hotelu Podium określone w załączniku nr 1.
7. Pierwszeństwo na liście oczekujących w przypadku braku wolnych pokoi.

5. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia wydane przez 

Dyrekcję Hotelu Podium.
2. Karta jest ważna bezterminowo od momentu akceptacji Regulaminu. Stały Klient uprawniony jest do 

wypowiedzenia dalszego korzystania z Karty w drodze jednostronnego oświadczenia woli wyrażonego w 
formie pisemnej, skierowanego do Hotelu.

3. Hotel Podium zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty lub jej unieważnienia. Unieważnienie Karty 
może nastąpić w szczególności w przypadku rażącego naruszenia Regulamin Hotelu przez Stałego Klienta.

4. Hotel Podium zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu bez podania
przyczyny i zobowiązuje się informować Stałych Klientów o tych zmianach za pośrednictwem strony 
internetowej www.hotelpodium.pl bądź w korespondencji bezpośredniej.

Hotel *** Podium os. Bajcary 13 / 43-460 Wisła-Malinka
tel. 33 855 50 78 e-mail: recepcja@hotelpodium.pl

www.hotelpodium.pl



 

Formularz – Karta Stałego Klienta Hotelu Podium

Imię i nazwisko Klienta:

Numer telelefonu:
Adres email:

Numer Karty Stałego Klient (wypełnia Recepcja):
Data wydania Karty Stałego Klienta (wypełnia Recepcja):

Osoba wydająca Kartę:

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Karty Stałego Klienta Hotelu Podium i akceptuję jego warunki.

TAK – NIE - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 
922)). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. Administratorem danych osobowych jest 
„JBG-2” sp. z o.o.- właściciel Hotelu Podium z siedzibą w Wiśle (43-460) osiedle Bajcary 13. Jednocześnie informuje się, 
iż dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia użytkownikom Karty możliwie najlepszych usług ze strony 
Hotelu Podium (udzielenie zniżek na wybrane usługi, informowanie o akcjach promocyjnych Hotelu oraz przesyłanie 
innych informacji związanych z prowadzeniem Karty Stałego Klienta Hotelu Podium, prowadzenie ewidencji Stałych 
Klientów). 

TAK – NIE - Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Hotelu Podium informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, 
telefonu lub SMS-ów.

Data i podpis Klienta
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty Stałego Klienta Hotelu Podium w Wiśle
Rabaty u partnerów Hotelu Podium

1. Diagnostix – 10% rabatu na usługi - badania wydolnościowe, dietetyka, masaże, krioterapia
2. Cukiernie u Janeczki – 10% rabatu
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