Korzyści z programu:
- gwarancja niezmienności cen do końca roku
kalendarzowego niezależnie od sezonowości
- preferencyjne ceny na noclegi
- informacje o bieżących promocjach
- 20% rabat na restauracje oraz kręgielnię

PROGRAM KLUBOWY "MALINOWA KARTA"
§1
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem Promocji "MALINOWA KARTA" sieci hoteli Malinowski jest F. H. MASZ Dariusz Malinowski z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wolności 22.
§2
UDZIAŁ W PROMOCJI
1.
Uczestnikiem Promocji „Malinowa Karta” może zostać każda osoba fizyczna oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą, które dokonają zgłoszenia do klubu
członkowskiego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępnego w recepcji Hotelu Malinowski Business*** lub Economy***) poprzez podanie swoich
danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy – w przypadku osób fizycznych lub nazwa firmy, adres mailowy – w przypadku firm) oraz wyrazi zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z przyjętą polityką RODO dostępną na stronie www.
2.
Karta zostaje wydana na prośbę Klienta, po osiągnięciu obrotów za usługi hotelowe na minimalną kwotę 2000,00 brutto PLN.
3.
Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usług oraz udziału w Promocji.
4.
Karta zostaje przygotowana do 7 dni roboczych od dnia złożenia formularza oraz pozostaje do obioru na hotelu Malinowski Business*** przy ulicy Portowej 4 w
Gliwicach lub wysłana pocztą tradycyjną wedle życzenia.
§3
UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1.
Posiadacz karty klubowej ma prawo do uzyskania cen gwarantowanych na noclegi oraz 20% rabatu na pozostałe usługi:
a) Hotelu Malinowski Business*** w tym noclegów, kręgielni, Restauracji Portowa z wyjątkiem napojów alkoholowych oraz sklepiku hotelowego.
b) Hotelu Malinowski Economy*** w tym noclegów, Restauracji Śląskiej z wyjątkiem napojów alkoholowych oraz sklepiku hotelowym.
2.
Gwarancja niezmienności cen dotyczy jedynie rezerwacji dokonanych telefonicznie lub bezpośrednio poprzez e-mail.
Hotel Malinowski Business***
Hotel Malinowski Economy***
CENA STANDARDOWA
CENA STANDARDOWA
MALINOWA KARTA
MALINOWA KARTA
Od poniedziałku do niedzieli
Od poniedziałku do niedzieli
Standard 1 os – 190 PLN
Standard 1 os – 144 PLN
Standard 1 os – 180 PLN
Standard 1 os – 136 PLN
Standard 2 os – 270 PLN
Standard 2 os – 200 PLN
Standard 2 os – 260 PLN
Standard 2 os – 192 PLN
Lux 2 os – 380 PLN
Lux 2 os – 288 PLN
Lux 2 os – 360 PLN
Lux 2 os – 264 PLN
Lux 3 os – 480 PLN
Lux 3 os – 368 PLN
Lux 3 os – 420 PLN
Lux 3 os – 320 PLN
Lux 4 os – 580 PLN
Lux 4 os - 448 PLN
Lux 4 os – 480 PLN
Lux 4 os – 368 PLN
1.

Rabat naliczany jest od następnej rezerwacji, po zgłoszeniu chęci przystąpienia do programu.
Płatności objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w Hotelach Malinowski Business*** i Malinowski Economy*** oraz w Restauracji Portowa oraz Śląska po
okazaniu karty przez jej właściciela lub osobę upoważnioną. Karta klubowa posiada własny numer identyfikacyjny.
5.
Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do rozliczonych płatności dokonanych w przeszłości.
6.
Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu (nie łączą się).
7.
Rabaty nie są udzielane w przypadku rezerwacji pobytu z portali rezerwacyjnych m.in. Booking, Hrs, Expedia, eTravel, Trivago, GDS-ów, oficjalną stronę internetową.
8.
Karta klubowa nie dotyczy imprez okolicznościowych, gdzie przyznawane są indywidualne rabaty w drodze przygotowania oferty oraz imprez tematycznych a w
szczególności zabaw sylwestrowych.
9.
Karta klubowa Hotelu Malinowski nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.
§4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia 679/2016 Rodo informuję, że:
1.
Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach realizacji usług hotelowych jest F.H. MASZ Dariusz Malinowski, NIP: 9690881217, ul. Wolności 22,
44-109 Gliwice.
2.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem 679/2016 Rodo, jak i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2018 roku, poz. 1000) przez F.H. MASZ Dariusz Malinowski, NIP: 9690881217, ul. Wolności 22, 44-109 Gliwice w celach realizacji zadań i usług określonych
przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3.
Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
4.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.
W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do F.H. MASZ Dariusz Malinowski, NIP: 9690881217, ul. Wolności 22,
44-109 Gliwice.
§5
TERMIN WAŻNOŚCI KARTY KLUBOWEJ
1.
Karta klubowa utrzymuje ważność przez okres trwania Promocji.
2.
Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
3.
W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty klubowej zostanie wydany nieodpłatny duplikat na życzenie Klienta.
4.
Wystawca karty klubowej ma prawo do zakończenia promocji w każdym czasie bez podania przyczyn po e-mailowym poinformowaniu Klientów z 3 miesięcznym
wyprzedzeniem.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Niniejszy regulamin jest dostępny w recepcji Hotelu Malinowski Business*** oraz Hotelu Malinowski Economy*** i na stronie internetowej www.hotelmalinowski.pl.
2.
F.H. MASZ Dariusz Malinowski zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu promocji, a w szczególności cen gwarantowanych. Wszystkie zmiany publikowane będą na stronie internetowej
Organizatora.
3.
4.

Gliwice, obowiązuje od 1 września 2021 roku.

