
UMOWA ZAKWATEROWANIA W APARTAMENCIE „Zakątek ZATOR”  
 
zawarta w dniu ……………………............ roku w Zatorze  
pomiędzy:  
Patrycją Zimierską-Nowak tel. 664 713 018, zwanym w dalszej części umowy - Wynajmującym,  
a  
………………………………………………............................, posiadającym PESEL ……………………………………., 
legitymujący się dowodem osobistym seria …………. nr ……………………………………..……............ wydanym przez 
…………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy - Najemcą.  

§1  
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego.  

§2  
1. Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca przyjmuje przedmiot najmu na cele turystyczne Najemcy na 
czas określony od ……………………............ r. do .......………………………… r.  -  ………….noc(  ).  
2. W okresie obowiązywania umowy w Apartamencie będą zamieszkiwać ………… osoby dorosłe i ……….. 
niepełnoletnie będące pod opieką Najemcy.  

§3  
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz za cały okres najmu Apartamentu w wysokości 
…………...................... zł słownie ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Kwota czynszu zostanie pomniejszona o kwotę zadatku, o którym mowa w pkt.5 Regulaminu wynajmu i 
korzystania z lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
2. Najemca zobowiązuje się również do zapłaty zwrotnej kaucji, o której mowa w pkt.5.2 regulaminu w 
wysokości 300 zł.  
3. Czynsz będzie płatny gotówką w dniu wydania Najemcy kluczy do Apartamentu.  
4. Opłaty eksploatacyjne obciążają Wynajmującego. 
5. W związku z wprowadzeniem przezwładze Gminy opłaty miejscowej, do powyższej kwoty należy doliczyć 
po 2 zł od osoby za dobę (dla rezerwacji od 1.04 do 30.09). 
 

§4  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla położenia przedmiotu najmu.  
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  
4. Najemca oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu wynajmu i korzystania z 
lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 
 
 
 

 
_______________________________                                           _______________________________ 

                                    czytelny podpis                                   czytelny podpis 
 

          WYNAJMUJĄCY                                                                                        NAJEMCA 
 
 
 
 
 
 
 



Dane osobowe 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w 
związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest Zakątek Zator, Patrycja Zimierska-Nowak,i ul. Wojska Polskiego 7b/2, 32-640 Zator, Polska. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach: 

- obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

- analitycznym i statystycznym. 

3. Dane nie będą przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem podmiotów działających podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. 
celów. 

4. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. 
Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody. Administrator zastrzega sobie 
prawo do przetwarzania danych przez okres do 12 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych. 

6. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z 
Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  

7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 

a) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na  pytania przesłane za pośrednictwem formularza 
kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu) oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym 
interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 S. 1 lit f RODO, a także dla celów obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami 
osób trzecich. 

8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres zakatekzator@wp.pl  
 

9. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo do 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.1 



Regulamin apartamentu Zakątek ZATOR 

1. Apartament wynajmowany jest na doby zgodnie z rezerwacją. 

2. Apartament przeznaczony jest do pobytu od 1 do 6 osób. Pobyt większej ilości osób jest niedozwolony, chyba, że 
zostało to uzgodnione z Wynajmującym.  

3. Doba trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 następnego dnia. W przypadku późnego zameldowania (po godzinie 
22.00), pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 50zł. 

4. Najemca dokonuje rezerwacji noclegów drogą internetową lub telefonicznie. 

5. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu (do 24h). W przypadku odwołania 
rezerwacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w 
obiekcie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 

5.1 po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji. 
5.2 po przyjeździe pobierana jest kaucja 300zł płatna gotówką jako zabezpieczenie przed zniszczeniami, zwracana 

w dniu wyjazdu (w wypadku braku szkód) 

6. Najemca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe. 

7. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi. 

8. Wszelkie należności winny być dokonywane przelewem (przedpłata) lub w formie gotówkowej. 

9. Właściciel apartamentu „Zakątek Zator" nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione kosztowności, pieniądze, 
papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową. 

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z jego winy. 

11. Najemca jest zobowiązany zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

12. Zachowanie Najemcy nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców. Właściciel może odmówić 
dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej 

13. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 07:00 

14. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż. 

15. Zabrania się wprowadzania zwierząt do apartamentu. 

16. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w apartamencie tylko pod opieką osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). 

17. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Najemca pokryje koszt wymiany zamka - 250zł. 

18. W OBIEKCIE "Zakątek Zator" OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU 

 

 


