
 

OFERUJĄC PAŃSTWU USŁUGI RESTAURACYJNE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU WRAZ Z DODATKOWYMI 

ATRAKCJAMI PRAGNIEMY ZAPEWNIĆ O ZACHOWANIU PRZY ICH REALIZACJI ZGODNOŚCI Z OGÓLNIE 

OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OKREŚLONYMI PRZEZ GIS. 

Niniejszym pragniemy poinformować, iż: 

• na terenie obiektu Hotelu i Restauracji z ogródkiem przebywać mogą tylko osoby zdrowe, niepodlegające 

podejrzeniu zakażeniem koronawirusem,   

• nasz Hotel wraz z obszarem restauracyjnym spełnia wszelkie wymogi umożliwiające  zachowanie dystansu 

społecznego, czystości i dezynfekcji rąk oraz miejsc przeznaczonych do przebywania naszych Gości,  

• nasz personel został odpowiednio przygotowany na czas pandemii i jest wyposażony w środki ochronne, 

jak i dodatkowe środki do stosowania dezynfekcji, 

• w zakresie korzystania z usług zewnętrznych, w tym Firm Partnerskich nawiązujemy współpracę wyłącznie 

po uzyskaniu zapewnienia zgodności ich działania z obowiązującymi wymogami w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego, 

• w miejscach ogólnodostępnych na terenie Hotelu umieściliśmy niezbędne instrukcje postępowania  oraz 

środki do dezynfekcji, 

• chcąc stworzyć miłą i ciepłą atmosferę rodzinną oferujemy w obszarze Restauracji z ogródkiem (przy okazji 

proponowania naszych stałych usług) pokazy atrakcji i zabaw aktywujących wspólny pobyt w naszym 

obiekcie – w tym zakresie prosimy o rozważną opiekę nad dziećmi,      

• dodatkowe pokazy i atrakcje, w szczególności przeznaczone dla dzieci zostały przez nas zaprojektowane 

tak, aby były bezpieczne, np.: dla poprowadzenia każdego z rodzaju zabaw, atrakcji, przewidziano 

dedykowanego animatora, który nadzorować będzie ich przebieg, w tym co do zachowania zasad 

bezpieczeństwa (nie przejmie on jednak opieki nad pociechami), 

• w zakresie korzystania z placu zabaw obowiązują zasady określone w odrębnym regulaminie, dostępnym 

na stronie internetowej www.hotelswing.pl oraz do wglądu w obiekcie. 

 

W związku z wytycznymi dot. przyjęcia protokołu postępowania na wypadek ustalenia podejrzenia zakażenia 

koronawirusem, w obrębie działalności Hotelu, niezbędnym może stać się ustalenie listy osób (pracowników, obsługi 

zewnętrznej, gości, innych osób trzecich), które przebywały w przestrzeni objętej ryzykiem zakażenia oraz przekazanie tej 

listy służbom sanitarnym prowadzącym dochodzenie epidemiologiczne. Na taką ewentualność Twoje dane osobowe w 

zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe lub opis stanu zdrowia (opis objawów świadczących o podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem) mogą być pozyskane przez Hotel Swing Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie  (jako Administratora Danych 

Osobowych) w celu przekazania do służb sanitarnych – dane zwykłe na podstawie art. 6 ust 1 lit c )RODO – w związku z 

przepisami prawa obowiązującego, a także art. 6 ust 1 lit e) RODO -  do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym, natomiast dane o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust 2 lit i ) RODO – w interesie publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego. Z tych tytułów dane mogą być przechowywane przez Hotel do 2 tygodni od ich zebrania.  Szczegółowy 

obowiązek informacyjny dotyczący świadczonych usług  z wymogów RODO dostępny jest  na stronie internetowej 

www.hotelswing.pl.  

     Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie dnia  otwartego RESTAURACJI 

QUICKSTEP Z OGRODEM I TARASEM, czy odnośnie środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem 

telefonu: (+48) 12 311 11 11 lub mailowo pod adresem: marketing@hotelswing.pl . 

Przydatne informacje: Jeśli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy (takie jak wysoka gorączka, kaszel i 

duszności), to skontaktuj się z infolinią NFZ 800 190 590, lub skorzystaj z wyszukiwarki szpitala zakaźnego 

lub placówki GIS https://gis.gov.pl/mapa/  
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