
Regulamin i polityka prywatności znajdują się poniżej.

Zanim zarezerwujesz, PRZECZYTAJ czy to jest Niebo, którego szukasz :) Istotne wskazówki 
dotyczące przyjazdu oraz pobytu w Niebie do wynajęcia:

"Niebo do wynajęcia" to prywatny dom rodzinny, nie hotel i nie pensjonat, nie posiada personelu 
obecnego całodobowo na miejscu, możesz liczyć na kameralność i prywatność.

Czujmy się jak w domu, szanujmy innych gości i miejsce.

1. Aby uniknąć oczekiwania, pamiętaj, aby na godzinę przed przyjazdem skontaktować się z 
naszą gospodynią (sms lub telefon pod numer +48784440780), która będzie oczekiwać Was na 
miejscu.

2. Wjazd na parking Nieba drugą bramą wjazdową, po przyciśnięciu białego przycisku od strony 
kierowcy. Brama zamyka się automatycznie.

3. Apartament będzie gotowy na godz. 15:00, abyśmy zdążyli przygotować go dla kolejnych gości, 
prosimy o zdanie go do godz. 11:00. Jeśli chciałbyś wymeldować się później, upewnij się u 
gospodyni, czy w apartamencie tego samego dnia nie ma gości. Na terenie Nieba możesz 
przebywać cały dzień :)

4. Śniadania wydajemy w godzinach 8:30 - 10:30. W wakacje zjesz u nas również obiad 13:30 - 
14:30, poza sobotami (wymiana turnusu). Poza sezonem wydajemy obiady tylko w soboty w 
godzinach 13:30 - 14:30. 

5. Noc w Niebie przychodzi o godzinie 22:00, prosimy o uszanowanie jej ciszy.

6. Nie odwiedzamy apartamentów w celu ich sprzątnięcia, czy wyrzucenia śmieci (śmietnik 
znajduje się przy bramie wjazdowej).

7. Jeśli zauważysz jakieś usterki, lub coś się popsuje, skontaktuj się z Gospodarzem domu 
(784440780). Postaramy się jak najszybciej to naprawić.

7. Łódkę (bezpłatnie) i saunę (40 zł za godzinę) zarezerwujesz u Gospodarza domu (najlepiej 
dzień wcześniej), w miarę dostępności, przygotujemy je dla Ciebie na wskazaną godzinę. 

8. Niebo jest otwarte na zwierzaki, poza pomieszczeniem kuchni wspólnej, piaskownicą i plażą. 
Dostępne w pokojach koce, pledy, pościel i sofy, nie służą jako ich posłanie, a zastawa w 
kuchni nie jest przeznaczona dla zwierząt. Pamiętaj proszę o miseczce i legowisku dla swojego 
zwierzaka. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, odpowiadają ich właściciele.

9. Przed wyjazdem, karty dostępu można pozostawić w pokoju po rozliczeniu (płatność kartą lub 
przelewem - brak możliwości przyjęcia gotówki) lub oddać Gospodarzowi domu. 

10. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wypoczynku, w Niebie nie palimy papierosów 
w apartamentach i na tarasach. Osoby palące, prosimy o niegaszenie papierosów na deskach 
tarasowych.

11. Kuchnia wspólna jest dostępna dla wszystkich gości. Korzystaj z niej, pozostawiając ją w 
zastanym stanie, przed wyjazdem opróżnij wspólną lodówkę.

12. W przypadku skrócenia terminu pobytu, w czasie jego trwania, nie ma możliwości obniżenia 
całkowitej opłaty za niewykorzystany pobyt.



13. Dzieci do 4 lat, nocują w Niebie bezpłatnie z rodzicami. Przygotowanie łóżeczka z dziecięcą 
pościelą i ręcznikiem to jednorazowy koszt 50 zł. Przygotowanie dodatkowej sypialni w 
apartamencie rodzinnym to jednorazowy koszt 140 zł. Wanienka, mini przewijak, nocnik, nakładka 
- dostępne bezpłatnie w miarę dostępności, po uprzedniej rezerwacji.

14. Przyjazd późniejszy niż godz. 20:00, uzgadniamy indywidualnie z gospodarzem domu 
(784440780) :)

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Z chęcią pomożemy!

Regulamin pobytu w Niebie do wynajęcia z 11 lutego 2020 roku.

Niebo do wynajęcia znajduje się w Worlinach 35, Łukta 14-105. Pokoje w Niebie do wynajęcia 
wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
Meldowanie gości odbywa się od godziny 14.00 do 20:00. Gość nie może przekazywać pokoju 
osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać 
pokoju osobom nie zarejestrowanym. Niebo do wynajęcia świadczy usługi zgodne ze swoją 
kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o najszybsze 
ich zgłaszanie, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu 
szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na numer kontaktowy podany przy meldowaniu lub 
osobiście gospodarzowi Domu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 
uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Nieba do 
wynajęcia powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go.
Niebo do wynajęcia zapewnia:
warunki do wypoczynku,
bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
profesjonalną i uprzejmą obsługę.
Niebo do wynajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub starty materialne 
Gości. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzać zamknięcie drzwi, okien oraz 
wyłączać światło i inne urządzenia elektryczne. W przypadku nie zastosowania się do tego, Gość 
ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
Nie należy przenosić, wynosić ani przestawiać wyposażenia pokoju i części wspólnych. Goście 
ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody lub straty wyrządzone poprzez takie działanie.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, 
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Nieba do 
wynajęcia. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu – dla palących udostępnione 
jest miejsce na zewnątrz budynku.
Akceptujemy przyjazd z psem. Koszt zgodny z cennikiem. Pies nie może przebywać na łóżkach, 
sofach i w pościeli. Pies powinien posiadać własne legowisko. Cieszymy się na gości z psami, ale 
prosimy o zachowanie czystości. Niebo do wynajęcia może odmówić przyjęcia Gościa, który 
podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Nieba do 
wynajęcia lub Gości albo szkodę na osobie gości.
W przypadku nie zastosowania się do poleceń właścicieli, obsługi i niniejszego regulaminu, Niebo 
do wynajęcia ma prawo do natychmiastowego wymeldowania - usunięcia osób nie 
przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się przez nich zwrotu pieniędzy.
Stan wyposażenia poszczególnych pokoi wyszczególniony jest na stronie internetowej 
www.niebodowynajecia.eu .
Niebo do wynajęcia nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od 
Nieba do wynajęcia tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, czy naprawy lub konserwacja 
urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności Niebo do wynajęcie będzie starało się 
jak najszybciej usunąć.
Cennik Nieba do wynajęcia z warunkami płatności znajduje się na stronie 
www.niebodowynajecia.eu 

http://www.niebodowynajecia.eu
http://www.niebodowynajecia.eu


Regulamin rezerwacji online w Niebie do wynajęcia z dnia 11 lutego 2020.

Właścicielem Niebo do wynajęcia (Worliny 35, 14-105 Łukta) jest Grzegorz Więckowski 
Klondaik Polska, NIP 7971322980 z siedzibą przy ul. Armii Krajowej, 05-660 Warka.
Dane kontaktowe: tel. +48 784 440 780 e-mail: kontakt@niebodowynajecia.eu .

Ogólne informacje:
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z systemu rezerwacji online na stronie 
www.niebodowynajecia.eu umożliwiającego złożenie rezerwacji online na wybrany termin w Niebie 
do wynajęcia w Worlinach. 
Korzystanie z systemu rezerwacji online jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 
teleinformatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych: 
przeglądarki Internet Explorer 9.0 lub innej oferującej tą samą funkcjonalność; dostępu do 
stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
Goście mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.niebodowynajecia.eu oraz pobrać go i 
sporządzić jego wydruk.
Zasady rezerwacji:
Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Niebo 
do wynajęcia nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu 
lub błędne wypełnienie formularza danych przez Gościa.
Rezerwacja dokonana za pośrednictwem internetowego formularza rezerwacyjnego jest 
rezerwacją wstępną.
W celu dokonania rezerwacji konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie 
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku 'Złóż rezerwację/
Rezerwuj'.
Warunkiem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości określonej 
podczas rezerwacji automatycznie za pośrednictwem systemu płatności tPay.
O ile Niebo do wynajęcia wyrazi na to zgodę, Gość może gwarantować rezerwację poprzez 
podanie danych karty bankowej podczas dokonywania rezerwacji.
Po dokonaniu rezerwacji, Gość otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne 
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji wraz ze wskazówkami dotyczącymi 
przyjazdu.
Anulowanie rezerwacji:
w przypadku anulowania rezerwacji lub niepojawienia się w dniu przyjazdu po dokonaniu wpłaty 
zadatku, zadatek ulega przepadkowi. W przypadku nie wpłacenia zadatku, rezerwacja ulega 
automatycznemu anulowaniu.
Niebo do wynajęcia nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich 
winy i innych czynników niezależnych.
Płatności:
Podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT. Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT, 
uprasza się o podanie danych do jej wystawienia przed wpłatą.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem 
Systemu płatności tPay (Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań
NIP: 7773061579). Płatności online zabezpieczone są poprzez zastosowanie standardów 
szyfrowania danych SSL. W przypadku gwarantowania rezerwacji danymi karty bankowej, Niebo 
do wynajęcia mogą obciążyć kartę w przypadku anulowania rezerwacji lub braku przyjazdu 
wartością zadatku lub w dowolnym momencie od złożenia rezerwacji.
Reklamacje:
Dom w Domu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu 
rezerwacji online, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się 
usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gosci.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Niebo do wynajęcia zgodnie z bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa.
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Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu rezerwacji online Gość może zgłaszać na 
podane niżej dane. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Gościa gwarantowanych prawnie, 
lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres kontakt@niebodowynajecia.eu 
lub pisemnie na adres Grzegorz Więckowski Klondaik Polska, ul. Armii Krajowej 8/8, 05-660 
Warka.
Niebo do wynajęcia zobowiązują się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a 
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie 
rozpatrzona.

Dane Osobowe:
Dane osobowe Gości są przetwarzane przez Niebo do wynajęcia (Grzegorz Więckowski Klondaik 
Polska, ul, Armii Krajowje 8/8, 05-660 Warka) jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, 
korzystania z niektórych usług elektronicznych, złożenia rezerwacji oraz w dniu przyjazdu po 
uzupełnieniu karty rejestracyjnej, także pobytu.
Niebo do wynajęcia stosują odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Dane Osobowe Gościa udostępnione w ramach systemu rezerwacji online będą przetwarzane 
przez Niebo do wynajęcia w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach 
poszczególnych formularzy systemu rezerwacji online oraz opisanych w Polityce Prywatności.
Dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla 
prawidłowej świadczonej usługi oraz umożliwiający przesyłanie Gościowi spersonalizowanej 
informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie 
dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę 
rabatową. Gość ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane 
przez przepisy ustawowe.
Gościowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, 
prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w sekcji „Polityka 
Prywatności” dostępnej w niniejszej stronie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia 
Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w 
szczególności RODO.
Pozostałe:
W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof 
żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających 
realizację usługi zgodnie z umową, Niebo do wynajęcia są zwolnione z przyjętego zobowiązania 
realizacji złożonej rezerwacji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy 
prawa polskiego.

Polityka prywatności, cookies i analityki z dnia 11 lutego 2020

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące 
postępowania z Państwa danymi.

Administratorem Państwa danych jest: firma Grzegorz Więckowski Klondaik Polska, NIP 
7971322980, ul. Armii Krajowej 8/8, 05-660 Warka, email: kontakt@niebodowynajecia.eu , tel. 
784440780 .
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1. Dane dostępowe i hosting
Na naszą stronę internetową można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W 
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi 
serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość 
przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) 
oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i 
ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego 
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. 
Wszystkie Państwa dane dostępowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji rezerwacji oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa 
spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na 
potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą 
Państwo usunąć dane.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca 
wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, 
które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach 
korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie 
internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych 
serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują 
składając swoje rezerwacje, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub 
e-mailem) lub zakładając konto klienta w systemie rezerwacyjnym. Pola obowiązkowe są 
oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub 
rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich 
podania nie można ukończyć rezerwacji lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, 
jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane.

Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na 
Państwa zapytania. Po Państwa pobycie / odpowiedzi na Państwa pytania, przetwarzanie Państwa 
danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach 
podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo 
jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej 
sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta w systemie 
rezerwacyjnym może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na 
nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa”.

3. Przekazywanie danych
W celu rezerwacji przekazujemy Państwa dane do systemu rezerwacyjnego KW HOTEL firmy 
KAJWARE (UL.ZBOŻOWA 3, 30-002 KRAKÓW, NIP: 944-185-15-88, REGON: 120916795), celem 
zablokowania wybranego terminu oraz dane płatnicze Systemowi płatności tPay, celem realizacji 
płatności zadatku za rezerwację.
Państwa dane dodatkowo są przekazywane do biura księgowego obsługującego naszą firmę, 
które przetwarza Państwa dane wyłącznie do celów ustawowych.

4. E-Mail-Newsletter



Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych 
niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego 
przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez 
Państwa zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam 
wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w 
newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w 
sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie 
zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, 
o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez 
usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma 
siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

6. Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu 
wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych 
stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. 
Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa 
urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji 
przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są 
zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa 
przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest 
w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w 
ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich 
akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają 
ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą 
Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi 
linkami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony 
internetowej może zostać ograniczona.

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. 
plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku 
korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, 
dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera 
Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej 
stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w 
obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny 
adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. 
Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie 
jest łączony z innymi danymi Google.



Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie 
internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony 
internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony 
internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego 
przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny 
certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską 
ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw 
posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo 
zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital 
Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby 
otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub 
odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji 
wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać 
ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej 
firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy 
ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji 
naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania 
przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone 
informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane 
z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na 
aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany 
przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych 
państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w 
wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach 
Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę 
w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny 
certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską 
ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw 
posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących 
korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, 
jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę 
do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również 
kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej 
stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie 
opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w 
powyższy link.

7. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Google AdWords Remarketing



Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz 
na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej 
automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing 
cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie 
odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na 
zainteresowaniach. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony 
internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google 
na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji 
z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach 
internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej 
stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google 
Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na 
różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi 
Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC 
ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny 
jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia 
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających 
certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. 
Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich 
ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

8. Wtyczki portali społecznościowych
Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów 
społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże 
bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google lub Instagram. Zawartość wtyczki jest 
przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z 
stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka 
wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie 
są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa 
przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery 
znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów 
społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na 
naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej 
wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja 
zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. 
Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się 
osobom dodanym jako Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez 
usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość 
dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce 
prywatności usługodawców.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w 
trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym 



serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą 
Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie 
rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://
noscript.net/)."

9. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u 
nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia 
tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych 
osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych 
zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z 
administratorem danych:
Niebo do wynajęcia / Grzegorz Więckowski Klondaik Polska, ul. Armii Krajowej 8/8, 05-660 Warka,  
kontakt@niebodowynajecia.eu 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - 
przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, 
wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze 
skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, 
mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma 
miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn 
wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania 
Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy 
przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu 
bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych 
osobowych do powyższego celu.

mailto:kontakt@niebodowynajecia.eu

