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REGULAMIN REZERWACJI ONLINE 

obiektu „MARYNARSKIE DOMKI” 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji pobytu w obiekcie „Marynarskie 

Domki” zlokalizowanym przy ul. Mazowieckiej 16 w Pobierowie, gmina Rewal, 

województwo zachodniopomorskie za pośrednictwem systemu rezerwacji online 

udostępnianego na stronie internetowej pod adresem www.marynarskiedomki.pl. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 

a. Obiekcie – należy przez to rozumieć kompleks domków wypoczynkowych 

„Marynarskie Domki” przy ul. Mazowieckiej 16, Pobierowo, 

b. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, 

c. Serwisie lub Stronie – należy przez to rozumieć stronę internetową 

www.marynarskiedomki.pl, w ramach której udostępniana jest Usługa, 

d. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie drogą elektroniczną 

usługi rezerwacji pobytu w Obiekcie zawartą między Usługobiorcą  

a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, 

e. Usłudze – należy przez to rozumieć wyłącznie usługę polegającą na umożliwieniu 

rezerwacji pobytu w Obiekcie za pośrednictwem Serwisu, 

f. Usługodawcy – należy przez to rozumieć BE IT Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością – Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000397530, 

g. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią, posiadającą pełną 

zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę. 

2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do rezerwacji 

dokonywanych z pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 1. 

Rezerwacje dokonywane telefonicznie lub w innej formie objęte są ogólnym 

regulaminem Obiektu. 

 

§ 3 

1. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacja. Akceptacja niniejszego Regulaminu  
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i skorzystanie z Usługi w celu zarezerwowania pobytu w Obiekcie jest równoznaczna 

z akceptacją ogólnego regulaminu Obiektu, który udostępniany jest łącznie z 

niniejszym Regulaminem. 

2. Regulamin niniejszy oraz ogólny regulamin Obiektu są dostępne pod adresem 

www.marynarskiedomki.pl. Pod ww. adresem każdy ma możliwość pozyskania, 

odtwarzania i utrwalania Regulaminu. 

3. Usługodawca może zmienić Regulamin lub wprowadzić nowy w szczególności  

w wypadku, gdy będzie to konieczne w związku ze zmianą przepisów prawa 

wpływających na zakres lub sposób świadczenia Usług lub zmianą warunków 

technicznych świadczenia Usług. 

4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia go na stronie internetowej 

Obiektu. 

5. Do konkretnej Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej 

w chwili wypełniania formularza obejmującego zgodę na brzmienie Regulaminu. 

 

§ 4 

Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia teleinformatycznego 

zapewniającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny obsługujący 

protokół SSL i narzędzia programowe umożliwiające przeglądanie zasobów sieci Internet, tj. 

jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8 lub wyższa, 

Mozilla Firefox 3.6.x lub wyższa, Safari 4 lub wyższa, Chrome – akceptujących pliki typu 

cookies, a także niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

 

§ 5 

1. Usługa rezerwacji pobytu w Obiekcie jest bezpłatna, co nie zwalnia Usługobiorcy  

z obowiązku uiszczenia zadatku lub innej części ceny za pobyt w Obiekcie zgodnie z 

obowiązującym cennikiem. Rezerwacja pobytu zostanie skutecznie dokonana po 

wpłaceniu całości zadatku, zgodnie z informacją uzyskaną w wiadomości email 

przesłanej przez Usługodawcę. 

2. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienia formularza dostępnego na Stronie. 

Formularz zawiera m.in. następujące pola: 

a. adres poczty elektronicznej (e-mail), – pole obowiązkowe; 

b. imię i nazwisko – pole obowiązkowe; 

c. numer telefonu – pole nieobowiązkowe; 
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d. planowana data pobytu – pola obowiązkowe; 

e. liczba osób z podziałem na dorosłych i dzieci – pole obowiązkowe; 

f. akceptacja Regulaminu – pole obowiązkowe; 

g. akceptacja ogólnego regulaminu Obiektu – pole obowiązkowe; 

h. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych 

osobowych na potrzeby świadczenia Usług, tj. nawiązania, ukształtowania treści, 

zmiany lub rozwiązania Umowy oraz na potrzeby zakwaterowania w Obiekcie – 

pole obowiązkowe. 

i. zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych danych 

osobowych w celach marketingowych – pole opcjonalne; 

3. Po wysłaniu formularza, na adres email wskazany w formularzu przesłana zostanie 

informacja o dostępności miejsc w Obiekcie w wybranym terminie. Jeśli w wybranym 

terminie miejsca w Obiekcie będą dostępne, wiadomość email zawierać będzie także 

informacje o całkowitej cenie wynajmu, kwocie zadatku oraz obowiązku uiszczenia 

zadatku w terminie 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości ze wskazaniem 

numeru rachunku, na który należy dokonać płatności. 

4. Rezerwacja pobytu w Obiekcie będzie skuteczna, jeśli w ciągu 48 godzin od 

przesłania wiadomości, o której mowa w ust. 3 pełna kwota zadatku zostanie 

wpłacona. Usługodawca potwierdzi ostatecznie rezerwację w wiadomości email po 

otrzymaniu całości zadatku. Pozostała część ceny powinna zostać opłacona najpóźniej 

w momencie zameldowania w Obiekcie. 

5. Potwierdzenie rezerwacji uprawnia Usługobiorcę do przyjazdu i pobytu w Obiekcie w 

terminie wynikającym z potwierdzonej rezerwacji z uwzględnieniem obowiązujących 

zasad dotyczących trwania doby hotelowej. Ewentualne przedłużenie pobytu podlega 

postanowieniom ogólnego regulaminu Obiektu i uzależnione jest od zgody 

Usługodawcy.  

6. W wypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi. W sprawach 

meldunku, zakwaterowania oraz rezygnacji z pobytu lub anulowania potwierdzonej 

rezerwacji zastosowanie mają postanowienia ogólnego regulaminu Obiektu.  

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu Regulaminu i wysłaniu formularza, o 

którym mowa w § 5. 
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2. Umowa zawierana jest na czas do momentu potwierdzenia rezerwacji przez 

Usługodawcę lub bezskutecznego upływu terminu do wpłaty zadatku zgodnie z § 5 

ust. 4. 

3. Świadczenie Usługi w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204 ze zm.). 

 

§ 7 

1. Akceptacja Regulaminu oznacza, iż Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych podanych w formularzu w celu niezbędnym do nawiązania, 

ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celach marketingowych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 41, poz. 233 ze zm.) i niniejszym 

Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy dla celów innych niż 

określone powyżej, jest możliwe jedynie po uzyskaniu osobnej zgody Usługobiorcy.  

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane na zasadach i w celu 

określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa. 

3. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca może przetwarzać te 

dane osobowe Usługobiorcy, które są: 

a. niezbędne do świadczenia usług w zakresie najmu lokalu; 

b. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług; 

c. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy. 

 

§ 8 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców jest 

Usługodawca. 

2. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu i wglądu do swoich danych 

osobowych, a także prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania 

danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także 

żądania ich usunięcia. 

3. Usługodawca zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną jest zobowiązany udzielać informacji o danych osobowych 

Usługobiorców organom państwa na potrzeby prowadzonych postępowań. 
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4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i nieprawidłowości  

w sposobie działania serwisu, w ramach którego Usługa jest świadczona powstałe 

wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły 

wyższej, awarii serwera lub nieuprawnionej ingerencji w sposób funkcjonowania 

serwisu przez Usługobiorców lub osoby trzecie 

5. Usługodawca nie udziela żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na prawidłowe  

i niezakłócone działanie serwisu oraz na jakość, prawidłowość lub użyteczność 

świadczonych Usług. 

 

§ 9 

1. Reklamacje dotyczące sposobu działania serwisu lub świadczonej Usługi, 

Usługobiorcy mogą zgłaszać w ramach procedury reklamacyjnej określonej 

niniejszym Regulaminem. 

2. Reklamację należy wnosić do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(e-mail) na adres rezerwacja@marynarskiedomki.pl  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez 

Usługodawcę. 

4. Jeżeli reklamacja jest oczywiście niezasadna lub została zgłoszona ponownie, mimo 

jej wcześniejszego rozpatrzenia przez Usługodawcę – reklamacja zostanie 

pozostawiona bez rozpoznania. 

 

§ 10 

1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki towarowe  

i oprogramowanie, w tym oprogramowanie umożliwiające zarządzanie zasobami 

Serwisu podlegają ochronie prawnej. 

2. Korzystanie z materiałów i innych danych zamieszczanych w Serwisie przez 

Usługodawcę w celach innych niż korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 

3. Regulamin został sporządzony w dniu 25.02.2016 r., wchodzi w życie z dniem 

sporządzenia. 
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