
POLITYKA PRYWATNOŚCI   

Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne ODYS Sp. z o.o. szanując prawo użytkowników 
naszej strony internetowej do prywatności informuje, że wypełnianie wszystkich rubryk czy 
formularzy na naszej stronie internetowej nie jest obowiązkowe. 
 
Korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.hotelodys.pl  użytkownik 
dobrowolnie podaje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko czy adres e-mail, zgodnie z 
aktualnie obowiązującą ustawą "o ochronie danych osobowych" - wyrażając tym  samym 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów  
- możliwości otrzymania informacji i odpowiedzi na zadane przez siebie pytania  
- dokonania skutecznej rezerwacji pobytu 
- wykonania usługi hotelarskiej ,  
- administracyjnych 
- poprawy jakości usług serwowanych przez Ośrodek Centrum Wypoczynku ODYS.  
- marketingu usług własnych 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek dokonania i realizacji 
rezerwacji. 
 
Dane osobowe mogą być gromadzone przez PHT Odys Sp. z o.o.l również w innych 
sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem 
(wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, 
załatwianie kwestii spornych). 
 
Wszystkie dane umieszczone w bazie PHT ODYS Sp. z o.o. będą traktowane jako poufne i nie 
będą udostępniane innym podmiotom.  
Dane te będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby 
do tego nieupoważnione, zgodnie z "ustawą o ochronie danych osobowych".  
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klientów jest całkowicie dobrowolne i 
każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia 
podanych przez siebie danych oraz rezygnacji z usług marketingowych. 
 
Przedsiębiorstwo hotelarsko-Turystyczne ODYS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do działań 
marketingowych usług własnych tj. wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, 
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się  informacje odnoszące się 
bezpośrednio serwisu, usług , promocji oferowanych przez PHT Odys Sp. z o.o. , 
niekomercyjne listy (np. życzenia). 
 
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne ODYS Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Tresnej, ul. Nad Jeziorem 99, 34-311 Czernichów, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170634; NIP: 553-17-42-116,  
REGON:070809320. 
 
 

http://www.hotelodys.pl/


 
Strona internetowa pod adresem www.hotelodys.pl korzysta z tzw. „cookies”. Poprzez pliki 
„cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. „Cookies” zazwyczaj zawierają 
nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 
końcowym oraz unikalny numer.  
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do 
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane 
osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu 
wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w 
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania 
plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie 
internetowej. 
 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany 
sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie 
korzystanie z serwisu internetowego www.hotelodys.pl 
 
Zastrzega się  możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej polityce Prywatności. Zmiany 
dokonuje się poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej. Zminy obowiązują 
od momentu wprowadzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


