
Strona | 1

Strefa SPA &
 W

ellness

Strefa SPA &
 W

ellness

spa & wellness
regulamin strefy W Platinum 
mOuntain HOtel & sPa
Wrzesień 2020



Strona | 2

Strefa SPA &
 W

ellness

Regulamin Korzystania
ze Strefy SPA & Wellness

Platinum Mountain Hotel & SPA

§ 1. PoStAnoWieniA ogólne

1. Strefą SPA & Wellness znajdującą się na obszarze Platinum Mountain Hotel & SPA w Szklarskiej Po-
rębie zarządza Silver Mountain Resort Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka ko-
mandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8, 00-023 Warszawa (dalej: „Platinum Mountain”).

2. Regulamin określa zasady korzystania oraz przebywania w Strefie SPA & Wellness. Do Strefy SPA & 
Wellness należą w szczególności basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny i łaźnie, przyrządy do schła-
dzania, szatnia męska oraz szatnia damska. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających 
na terenie Strefy SPA & Wellness w Platinum Mountain.

3. Przed wejściem na teren Strefy SPA & Wellness należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem.
4. Regulamin dostępny jest w szczególności w Recepcji Platinum Mountain oraz w Recepcji SPA & Well-

ness.
5. Ze Strefy SPA & Wellness mogą korzystać Goście Platinum Mountain w ramach umowy zawartej po-

przez podpisanie karty pobytowej, a także osoby niebędące Gośćmi Platinum Mountain na podstawie 
umowy zawartej przed wejściem do Strefy SPA & Wellness poprzez uiszczenie odpowiedniej opłaty, 
według obowiązującego cennika dostępnego w Recepcji SPA & Wellness (dalej łącznie: „Goście”).

6. Osoby do lat 16 mogą korzystać ze Strefy SPA & Wellness wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Regulaminy lub instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń umieszczone są przy tych urządze-

niach lub przed wejściem do pomieszczeń, w których urządzenia się znajdują. Gość jest obowiązany 
do zapoznania się z tymi regulaminami lub instrukcjami przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń. 
W szczególności dodatkowymi regulaminami objęte są Strefa Saun i Strefa Basenowa.

§ 2. PRAWA i OBOWiąZki GOści

1. Na terenie Strefy SPA & Wellness można przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia.
2. Wnoszenie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz rejestrowanie dźwięku lub obrazu na terenie 

Strefy SPA & Wellness jest zabronione.
3. Strefa SPA & Wellness to strefa ciszy. W trosce o relaks Gości prosi się o nieprzynoszenie telefonów 

komórkowych lub o ich wyłączenie.
4. Rzeczy wartościowe nie powinny być wnoszone na teren Strefy SPA & Wellness.
5. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie mogą 

korzystać ze Strefy SPA & Wellness.
6. W Strefie SPA & Wellness należy korzystać ze stroju kąpielowego oraz obuwia zmiennego.
7. każdy z Gości jest obowiązany do posiadania ręcznika. Jeżeli Platinum Mountain oferuje wypożyczenie 

lub użyczenie ręcznika dla potrzeb korzystania z danej Strefy (np. Basenowej, Saun) w ramach Strefy 
SPA & Wellness, niedozwolone jest korzystanie z tego ręcznika poza daną Strefą.

8. Osoby korzystające ze Strefy SPA & Wellness powinny unikać obfitych posiłków na godzinę przed pla-
nowanym wejściem na Strefę Basenową oraz Strefę Saun.

9. Osoby planujące skorzystać z zabiegów w Strefie SPA & Wellness powinny zgłosić personelowi Strefy 
SPA & Wellness ewentualne przeciwwskazania do zabiegów (takie jak np. choroby i przyjmowane leki).

10. Gość zamierzający skorzystać z usług Strefy SPA & Wellness powinien być świadomy swojego stanu 
zdrowia i powstrzymać się od korzystania z usług zagrażających jego życiu lub zdrowiu. Gość powi-
nien korzystać z wybranych przez siebie usług wyłącznie, jeśli nie ma przeciwskazań zdrowotnych do 
korzystania z nich. 

11. Przed wejściem do Strefy SPA & Wellness należy skorzystać z prysznica.
12. W saunie należy siedzieć lub leżeć wyłącznie na ręcznikach tak, aby ciało nie miało kontaktu z siedzi-

skiem.
13. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki, Gość może zostać obciążony kosztem wymiany zamka w 

wysokości 50,00 zł.
14. Na terenie Strefy SPA & Wellness zabrania się:

a. palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
b. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających np.: biegania, 
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podtapiania, skakania i wtrącania do wody,
c. hałasowania i zakłócania wypoczynku innym Gościom,
d. używania sprzętu ratowniczego i pływającego niezgodnie z przeznaczeniem,
e. wprowadzania zwierząt,
f. poruszania się w obuwiu do tego nieprzeznaczonym,
g. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych,
h. niszczenia wyposażenia, dotykania i manipulowania przy urządzeniach,
i. zanieczyszczania wody basenowej,
j. wnoszenia własnych zapachów, aromatów,
k. samodzielnego wykonywania zabiegów kosmetycznych,
l. schładzania się po saunie w basenie,
m. zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
n. noszenia biżuterii, zegarków i innych przedmiotów mogących spowodować uszczerbek 
na zdrowiu u innych Gości.

15. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu lub niestosujące się do zaleceń per-
sonelu mogą zostać wyproszone z terenu Strefy SPA & Wellness.

16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub 
po konsultacji z lekarzem.

17. W przypadku złego samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować o tym personel Strefy SPA 
& Wellness.

18. Goście korzystający ze Strefy SPA & Wellness powinni stosować się do zaleceń personelu Strefy, a 
w szczególności obowiązani są do stosowania się do poleceń ratowników wodnych, jeżeli są obecni 
na terenie Strefy SPA & Wellness.

19. Goście ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody, w tym szkody wyrzą-
dzone przez osoby małoletnie pozostające pod ich opieką, na zasadach ogólnych zgodnie z przepi-
sami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.

§ 3. OBOWiąZki i ODPOWieDZiAlNOść PlAtiNuM MOuNtAiN

1. Platinum Mountain jest obowiązany do udostępnienia Gościom Regulaminu Strefy SPA & Wellness.
2. Platinum Mountain ma obowiązek dbania o dobry stan techniczny wyposażenia i urządzeń Strefy 

SPA & Wellness, a także zapewnienia personelu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowią-
zującego.

3. Platinum Mountain ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.

§ 4. OcHRONA DANycH OSOBOWycH

1. Administratorem danych osobowych Gości oraz innych osób przebywających w Strefie SPA & Well-
ness (zwanych dalej: Danymi Osobowymi) jest Silver Mountain Resort Operator spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 8, 00-023 
Warszawa.

2. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane Osobowe:
a. w celu realizacji umowy o świadczenie usług [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], przy czym, jeśli dla 
realizacji umowy konieczne jest podanie Danych dotyczących zdrowia, podstawą prawną 
ich przetwarzania jest zgoda Gościa [art. 9 ust. 2 lit. a) RODO];
b. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez admi-
nistratora, takich jak marketing bezpośredni, obsługa reklamacji, obrona lub dochodzenie 
roszczeń, kontakt z Gośćmi w razie nieprzewidzianych zdarzeń, archiwizacja [art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO];
c. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez admi-
nistratora, tj. dla względów bezpieczeństwa Gości i ochrony mienia, a także obrony lub 
dochodzenia roszczeń poprzez monitoring wizyjny [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym ich podanie może być niezbędne w celu 
zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług na terenie Strefy SPA & Wellness. Niepodanie 
Danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Przebywanie na terenie Strefy SPA & Wellness 
może wiązać się z rejestrowaniem wizerunku Gościa poprzez monitoring wizyjny. Monitoringiem 
wizyjnym nie są objęte szatnie, toalety, sauny ani natryski.

4. W zależności od rodzaju Danych Osobowych i celu ich pozyskania, Dane Osobowe mogą być ujaw-
niane podmiotom współpracującym z administratorem przy wykonywaniu usług dostępnych w 
Strefie SPA & Wellness, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi prawne, ratow-
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nictwa wodnego lub usługi księgowe. Dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy 
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dane Osobowe pozyskane przy uży-
ciu monitoringu wizyjnego mogą być ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz administratora 
usługi z zakresu ochrony osób i mienia lub usługi informatyczne. 

5. Dane Osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń powiększo-
ny o jeden rok, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Dane Osobowe przetwarzane na 
podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po cofnięciu zgody mogą być 
przechowywane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń powiększonego o jeden 
rok. Dane Osobowe pozyskane przy użyciu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące, z tym, że jeśli nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie prawa lub mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania te 
będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane znajdujące się w 
dokumentach księgowych są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Gościom przysługuje prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto Gościom przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania niezbędnego do celów wyni-
kających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora.

8. Goście mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych Osobowych na potrzeby 
marketingu bezpośredniego.

9. Goście mogą cofnąć udzielone zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na adres e-mail: rodo@platinum-mountain.
pl. 

11. Platinum Mountain wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: rodo@platinum-mountain.pl. Dalsze informacje o przetwarzaniu Danych Osobo-
wych przez Platinum Mountain znajdują się w Regulaminie Platinum Mountain.

12. Ponadto, Gościom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5. POStANOWieNiA kOńcOWe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie życzenia, uwagi i skargi można zgłaszać w szczególności na piśmie bezpośrednio w 
Recepcji Platinum Mountain lub na adres: Platinum Mountain Hotel & SPA w Szklarskiej Po-
rębie ul. kilińskiego 15B, 58-580 Szklarska Poręba albo pocztą elektroniczną na adres e-mail:  
rezerwacja@platinum-mountain.pl.

3. Platinum Mountain świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakich-
kolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o natychmiastowy kontakt z Dyrek-
cją Platinum Mountain oraz Managerem SPA & Wellness, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

Serdecznie dziękujemy za przestrzeganie powyższego Regulaminu. W razie jakichkolwiek dodatkowych 
pytań Recepcja SPA & Wellness pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach otwarcia. Życzymy miłego 
pobytu w Platinum Mountain Hotel & SPA.


