
 
  

KARTA REJESTRACYJNA  /  REGISTRATION CARD 
 

REZERWACJA NR / RESERVATION NO  / 
 

IMIĘ I NAZWISKO  /  
NAME SURNAME   

DATA POBYTU / DATE OF STAY  

 

NR. DOWODU 
OSOBISTEGO 
/PASSPORT 

 
NUMER POKOJU / ROOM 
NUMBER  

 E -MAIL 
 

NUMER TELEFONU / TELEPHONE 
NO 

  
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
/ ADRESS 

Ulica / Street 
 
Kod / Postal Code 
 
Miasto / City 
 

NR REJESTRACYJNY 
SAMOCHODU / CAR 
REGISTRATION NUMBER 

 

 

OSOBY TOWARZYSZĄCE  / ACCOMPANYING PERSONS   

 
Oświadczenia, wymagane do  świadczenia usługi hotelowej / Declarations required to conclude a hotel service  

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe i zostałem poinformowany, że podstawą ich przetwarzania jest świadczenie  usług hotelowych. 

I declare that the data provided by me is correct and I have been informed that the basis for their processing is the rendering of a hotel service. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem hotelowym oraz akceptuję jego postanowienia. Regulamin hotelowy dostępny jest w informatorze 

hotelowym , który znajduje się  w każdym pokoju. 
I declare that I have read the hotel terms and conditions and I accept the provisions of that document. The terms and conditions can be found in the 

Hotel Directory available in every room. 
 Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

I declare that I have read the information about the processing of my personal data.  
 Wyrażam zgodę na obciążenie mojej karty użytej w celu uregulowania płatności za pobyt w hotelu , w kwocie odpowiadającej równowartości 

wyrządzonej szkody na terenie hotelu lub za skorzystanie z zamówień dodatkowych . Akceptuję fakt , że odpowiednie obciążenie może nastąpić 

również po opuszczeniu hotelu w przypadku nieuregulowania wymaganej należności.    

I agree to the hotel debiting the card which has been used to pay for my stay with the amount equivalent to any damage caused within the hotel  or with 

the sums due for using any additional services. I acknowledge that my card may be charged in the case of leaving the hotel without making any payment 

due.   
COVID-19 

1. W trosce o bezpieczeństwo Gości i naszych pracowników pracujemy zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania hoteli w trakcie epidemii COVID-19 w 

Polsce wydanymi przez stosowne instytucje.  Out of concern for the safety of our guests and our employees, we work in accordance with the official 

guidelines issued by the relevant authorities for the operation of hotels during the COVID-19 epidemic in Poland.  

2. Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam zauważalnych objawów wskazujących na infekcję Covid19, nie uzyskałem pozytywnego wyniku testu na 

obecność Covid 19 i nie otrzymałem nakazu kwarantanny.   

I, the undersigned, declare that I do not have any noticeable symptoms indicating COVID-19 infection, I have not been tested positive for COVID-19 

infection and have not received a quarantine order.  

3. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia Gościa, jeżeli istnieje podejrzenie co do jego stanu zdrowia.    

The Hotel may refuse to admit guests if there is any suspicion regarding their medical condition.  

IMIĘ I NAZWISKO  /  NAME SURNAME 
 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECI / CHILD NAME 
 
 
 
 



 
 

Zgody marketingowe  / Marketing consent  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności poprzez wysyłkę  informacji o promocjach i 

wydarzeniach Hotelu. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu 

do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.  
I agree to the processing of my personal data for marketing purposes, in particular by sending me information about promotions and hotel events. I 

declare that providing my personal data is voluntary and that I have been informed about the right to request access to my personal data, change them 

and delete them.  

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną,  na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od „Nosalowy Dwór Sp.z o.o.”  z siedzibą w Zakopanem.  
I agree to receive on e-mail commercial information within the meaning of art. 10 para. 1 of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services 

from company named "Nosalowy Dwór Sp. z o.o." based in Zakopane.   

 Chcę otrzymywać SMS o nowych usługach, ofertach i promocjach w Nosalowy Dwór Resort&SPA zgodnie z art. 10 u.ś.u.d.e.  
I would like to receive a text message (SMS) about new services, offers and promotions in Nosalowy Dwór Resort & SPA in accordance with art. 10 

u.ś..d.d.  
 
  
  
  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Oswalda Balzera 21d, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców KRS pod numerem 398651, posiadająca NIP: 7361714598. Z informacją o przetwarzaniu danych możecie się Państwo zapoznać w pokoju i na naszej 
stronie internetowej. 
The controller of your personal data is Nosalowy Dwór Sp. z o.o. based in Zakopane (34-500), Poland, at ul. Oswalda Balzera 21d, entered into the Register of 

Entrepreneurs of the National Court Register under No. 398651, with the tax identification number NIP: 7361714598. You can read the information on data processing 

in the hotel room and on our website. 

 Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju lub na terenie hotelu. Przedmioty wartościowe powinny być 

przechowywane w sejfie hotelowym, który jest dostępny w Recepcji bez dodatkowych opłat. The hotel is not responsible for any valuables left in the rooms or within 

the area of the hotel. Any valuables should be kept in the hotel safe at the Reception Desk at no extra charge.    

Do Państwa dyspozycji oddajemy płatny mini bar / You are welcome to use the minibar in your room (all items used are charged extra)   

 
 

Ilość pobranych kart basenowych 

No of wellness cards collected 

 

Ilość oddanych kart basenowych 

No of wellness cards returned 

Podpis gościa 

Signature of guest 

Podpis recepcjonisty 

Signature of receptionist 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


