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Regulamin programu lojalnościowego  “KARTA PODRÓŻNIKA“ 
 
  
KARTA PODRÓŻNIKA to program lojalnościowy (zwany dalej “Programem”) należący do 
firmy Sopocki Zdrój Konrad Świątkowski (zwanej dalej “Organizatorem”). 
 

§1 Ogólne zasady Programu 
 
1. Program obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 
2. Klient otrzymuje w Recepcji Kartę Podróżnika, na której zbiera pieczątki. Każdy nocleg 
zarezerwowany i wykorzystany w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój to 1 pieczątka. 
 
3. Po zarezerwowaniu i wykorzystaniu 10 noclegów Klient Domu Wypoczynkowego Sopocki 
Zdrój otrzymuje jeden bezpłatny nocleg. 
 
4. Karta podróżnika każdego Klienta ma indywidulany termin ważności. Po tym terminie zarówno 
nocleg bezpłatny jak i wszystkie zebrane na karcie noclegi – ulegają anulacji. 
 
5. Nocleg bezpłatny może być wykorzystany jedynie w ściśle określonym przez “Organizatora” 
terminie. 
 
6. Nocleg bezpłatny może zostać wykorzystany przez Klienta w trakcie jednodniowej oraz 
wielodniowej rezerwacji. 
 
7. Nocleg bezpłatny nie zawiera podatków, opłaty klimatycznej a także innych opłat  wynikających 
ze świadczeń dodatkowych zakupionych przez Klienta podczas trwania pobytu. 
 
8. Gromadzenie i wykorzystywanie noclegów bezpłatnych może odbywać się wyłącznie  
w Domu Wypoczynkowym Sopocki Zdrój w Sopocie. 
 
9. W Programie mogą brać udział osoby, które ukończyły osiemnaście (18) lat oraz posiadają  
i korzystają z  adresu e-mail. 
 
10. Do Programu nie mogą przystępować firmy, stowarzyszenia ani inne grupy. 
 
11. Program dotyczy jedynie Klientów indywidualnych co oznacza, iż organizatorzy grupowych 
pobytów są z niego wyłączeni. 
  
 
 

§2 Dokonywanie Rezerwacji 



 

2 
 

 
1. Wszystkie rezerwacje winny być dokonane: 
- online za pośrednictwem strony www.sopocki-zdroj.pl lub 
- osobiście / telefonicznie za pośrednictwem Recepcji 
 
Dokonanie rezerwacji w trakcie trwania Programu nie jest tożsame z uczestnictwie w ww. 
Programie. 
 
Klient dokonując pierwszej, a także każdej kolejnej rezerwacji zobowiązany jest do 
poinformowania o chęci uczestnictwa lub uczestnictwie w programie przy rezerwacji: 

- online – poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji w polu “ Dodatkowe uwagi I życzenia 
Gościa” 

- osobistej – poprzez poinformowanie oracownika Recepcji, który przyjmuje rezerwację. 
 
2. W Programie nie są uznawane rezerwacje: 
- dokonane i rozliczone za pośrednictwem partnerskich stron Organizatora (tj. Booking, HRS itp.), 
- dokonane przez Kienta przed przestąpieniem do Programu, 
- dokonane z wykorzystaniem Vocheru pobytowego, 
- dokonane za pośrednictwem działu obsługi podróży grupowych, 
- które nic nie kosztują, tj. bezpłatne. 
 

§3 Gromadzenie noclegów 
  
1. Karty do gromadzenia noclegów wydawane są tylko i wyłącznie przez Dom Wypoczynkowy 
Sopocki Zdrój.  
 
2. Właścicielem karty jest Dom Wpoczynkowy Sopocki Zdrój. 
 
3. Noclegi mogą gromadzić wyłącznie osoby biorące udział w Programie, które wyraziły zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowały niniejszy regulamin.  
 
4. W przypadku rezerwacji wieloosobowych, przy założeniu iż każdy z Klientów posiada Kartę 
Podróżnika, możliwe jest gromadzenie noclegów przez co drugą osobę przy założeniu że nocują 
one w 1 pokoju. 
 
Przy rezerwacji dokonanej przez 4 osoby śpiące w 1 pokoju  noclegi gromadzi 1 osoba. 
Oznacza to, iż w przypadku rezerwacji 4 dniowej w 1 pokoju dokonanej przez 2 osoby 
uczestniczące w Programie zostaną przez Recepcję przyznane łącznie 4 pieczątki.  
W przypadku rezerwacji 4 dniowej w 1 pokoju dokonanej przez 4 osoby uczestniczące w 
Programie zostaną przez Recepcję przyznane również łącznie 4 pieczątki. 
 
5. Dodanie noclegów (“podbicie” Karty Podróżnika) dokonywane jest przez wyznaczonego  
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i upoważnionego pracownika Recepcji każdorazowo po opłaconym pobycie Klienta. 
 

§4 Wykorzystywanie noclegów bezpłatnych 
 
1. Bezpłatne noclegi mogą być wykorzystywane  w zgodnie z terminem ważności Karty §1 pkt.10 
 
2. Uczestnik programu chcący wykorzystać nocleg bezpłatny, zobowiązany jest do dokonania 
rezerwacji z minimum  tygodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem iż Organizator może 
odmówić możliwości wykorzystania ww. noclegu w przypadku braku dostępności pokoi. 
 
3. Uczestnik zobowiązany jest do wyraźnego poinformowania o chęci wykorzystania darmowego 
noclegu dokonując rezerwację: 
- online – poprzez zamieszczenie stosownej informacji w polu “ Dodatkowe uwagi I życzenia 
Gościa” 
- osobiście – poprzez stosowną deklarację.  
 
4. Istnieje możliwość przekazania Bezpłatnego noclegu osobie trzeciej, porzez przekazanie jej 
fizyczne Karty Podróżnika oraz dołączenie do niej stosownego upoważnienia (zawierającego imię, 
nazwisko, nr dowodu osobistego, adres Uczestnika Programu oraz wszystkie ww. dane osoby na 
którą Bezpłatny nocleg jest cedowany). 
 
O wykorzystaniu Noclegu bezpłatnego przez osobę trzecią należy poinformować – podczas 
dokonywania rezerwacji zgodnie z §4 pkt. 3. 
 
5. Maksymalna wartość Noclegu bezpłatnego zależy od wartości 10 zgromadzonych noclegów,  
o ile nie straciły ważności. Wartość ta będzie równa średniej cenie za dobę liczonej na podstawie 
zrealizowanych noclegów, bez uwzględnienia podatków i opłat.   
  
6. Nocleg bezpłatny podlega wszystkim obowiązującym standardowym zasadom i warunkom 
dotyczącym rezerwacji. 
 
7. Odbierając bezpłatny nocleg, nie można dodać go do puli umożliwiającej odebranie kolejnego 
noclegu bezpłatnego. 
 
8. Zgromadzone noclegi nie mają wartości pieniężnej i odebranie Noclegu bezpłatnego nie podlega 
wymianie na gotówkę. 
  
9. Realizując nocleg bezpłatny w cenie poniżej maksymalnej wartości przysługującego Klientowi 
noclegu bezpłatnego, nie może on ubiegać się o wypłacenie różnicy w gotówce, uznania nadpłaty itp. 
 
10. Realizując nocleg bezpłatny w cenie powyżej maksymalnej wartości przysługującego 
Klientowi bezpłatnego noclegu, zobowiązany jest on do pokrycia różnicy. 
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11. W przypadku odbierania noclegu bezpłatnego w ramach rezerwacji na okres powyżej 1 nocy, 
automatycznie za bezpłatny zostanie uznany najtańszy z noclegów w tej rezerwacji. 
  
12. Noclegi bezpłatne podlegają wszystkim obowiązującym zasadom anulowania obowiązującym 
w obiekcie. 
 
13. W przypadku anulowania noclegu bezpłatnego w terminie dopuszczalnym w danym obiekcie, 
zostanie on zwrócony do puli bezpłatnych noclegów. 
W przypadku anulowania noclegu bezpłatnego po terminie dopuszczalnym w danym obiekcie, nie 
zostanie on zwrócony do Państwa puli. 
 

§5 Zmiany i wypowiedzenie umowy 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu a także zmiany warunków 
Programu w każdej chwili i bez uprzedzenia. Dotyczy to również reguł dotyczących gromadzenia 
noclegów, poziomów członkostwa oraz wymagań kwalifikacyjnych i związanych z nimi korzyści, 
zasad odbierania noclegów bezpłatnych, a także maksymalnej wartości noclegu bezpłatnego. 
Klientowi przysługuje 30 dni od daty ogłoszenia zakończenia Programu na odebranie noclegów 
bezpłatnych zgromadzonych na koncie. Po tej dacie noclegi bezpłatne przepadną i nie będą 
podlegały rekompensacie. 
 
2. Organizator dołoży wszelki starań by w ww. przypadku poinformować skutecznie Klientów 
zgłoszonych do Programu za pośrednictwem wiadomości e-mail. 
  
3. Akceptując niniejszy regulamin Klient akceptuje: 
-  wszelkie zmiany tych zasad i warunków (śledzenie ewentualnych zmian pozostaje w gestii 
Klienta), 
- wyraża  zgodę, aby wszelkie spory i roszczenia dot. Programu były rozstrzygane indywidualnie 
wyłącznie przed właściwym sądem w Polsce. 
 
Kwestie sporne rozstrzygane i interpretowane będą zgodnie z prawem polskim. 
 
4. Aktualna wersja zasad i warunków zamieszczona jest na stronie www.regulaminy.sopocki-
zdroj.pl oraz na recepcji Domu Wypoczynkowego Sopocki Zdrój. 
  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa, jeśli Klient będzie działać 
z nieuczciwymi zamiarami lub będzie używać programu lojalnościowego w sposób niezgodny  
z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie oraz niezgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
 
Wypowiedzenie członkostwa może oznaczać utratę zgromadzonych noclegów i korzyści.  
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6. Organizatorowi przysługuje także prawo do podejmowania stosownych decyzji 
administracyjnych i/lub działań prawnych, w tym także w razie potrzeby do poinformowania 
odpowiednich organów do podjęcia postępowania karnego.  
  
7. Noclegi nie podlegają cesji w przypadku śmierci uczestnika, jeśli istnieje problem dotyczący 
kwestii majątkowych lub alimentacyjnych, a także w innych sytuacjach wynikających  
z obowiązującego prawa. 
 
8. Program jest nieważny w zakresie, w którym jest niezgodny z prawem. 
 
9. Decyzja Organizatora w zakresie wszelkich pytań czy sporów dotyczących Programu jest 
ostateczna. 
 
10. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na: 

- przetwarzanie przez Sopocki Zdrój Konrad Świątkowski danych osobowych w postaci adresu 
poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów  
i usług oferowanych przez Sopocki Zdrój Konrad Świątkowski za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.  

- na przetwarzanie danych osobowych w postaci podanego numeru telefonu przez Sopocki Zdrój 
Konrad Świątkowski w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących  
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

12. Organizator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów przetwarzane były  
z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (dalej zwany jako: „RODO”). 

W związku z powyższym informuje, że administratorem danych osobowych Klientów jest 
Sopocki Zdrój Konrad Świątkowski z siedzibą w Sopocie, przy ul. Bitwy pod Płowcami 61 dalej 
zwany jako: „Administrator”). 

Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach: 

• zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz świadczenia tych 
usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – zarówno publiczno-
prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych,  
a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia 
wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  
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• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zawartej umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO);  

• marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 lit. f RODO);  

• zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na 
terenie Domu Wypoczynkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

Dane osobowe będą przetwarzane: 

• przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz po 
zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków 
umowy;  

• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

• przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, 
ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać 
stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);  

• do czasu wycofania zgody Klienta, w przypadku danych osobowych przetwarzanych 
oparciu o wyrażoną zgodę.  

Pozyskane od Klientów dane osobowe przekazywane są: 

• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym  
w wykonywaniu jego obowiązków i czynności, tj.:  

Ø obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia 
teleinformatyczne,  

Ø podmiotom wspierającym w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, 
marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo 
– administracyjnej;  

• innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, 
tj.:  

Ø podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

Ø podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),  

Ø podmiotom współpracującym przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze 
spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną 
się one administratorem danych.  
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Ponadto Administratotr informuje, że: 

• nie planuje przekazywać uzyskanych od danych osobowych Klientów poza strefę 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

• dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez 
profilowanie;  

• podanie przez danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże jest 
warunkiem zawarcia umowy, a zatem Administrator wymaga podania danych osobowych 
czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Klientem, w związku z 
wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych 
osobowych, Administrator nie może przedstawić swojej oferty, dokonać wstępnej 
rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji Klienci nie mogą korzystać z jego usług. 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Klientów podania 
innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub 
zdrowotnych.  

• zgodnie z RODO Klient ma prawo do złożenia wniosku o:  

Ø sprostowanie (poprawienie) swoich danych osobowych,  

Ø usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  

Ø ograniczenie przetwarzania danych osobowych (stosownie do treści złożonego 
wniosku),  

Ø umożliwienie dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,  

Ø przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub 
bezpośrednio do Klienta, w zakresie określonym w art. 20 RODO.  

Z powyższych uprawnień Klient może skorzystać, składając wniosek na adres siedziby 
Organizatora lub wysyłając go na adres e-mail: recepcja@sopocki-zdroj.pl 
W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy prawa, 
mają on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


