
 

 

NASZE WYMOGI I DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19  

ORGANIZACJA IMPREZ (W TYM WESEL I PRZYJĘĆ) ORAZ SPOTKAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH 

     Jesteśmy przygotowani na przyjmowanie Państwa zamówień i ich bezpieczną realizację, tj.: 

organizowanie imprez i spotkań okolicznościowych.  

Jesteśmy hotelem bezpiecznym, znajdującym się na liście bezpiecznych obiektów Polskiej Organizacji 

Turystycznej – gdyż stosujemy się do wszystkich obowiązujących zaleceń. 

Wytyczne GIS: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia 

 

Pragniemy niniejszym poinformować o podstawowych zasadach przestrzeganych w naszym Hotelu w 

trosce o Państwa bezpieczeństwo.  

 

Na terenie Hotelu nie mogą przebywać, a w imprezie nie mogą brać udziału osoby (Klienci, Obsługa): 

-chore lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,  

-przebywające w kwarantannie, w izolacji. 

 

Ponadto: 

-zachowujemy obowiązujące limity liczby gości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, 

-staramy się zapewnić warunki pozwalające na to, aby przy stoliku siedziały razem osoby z tej samej 

rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego, 

-zapewniamy środki dezynfekcyjne i właściwe warunki sanitarne, 

-dostosowujemy liczbę kelnerów do liczby gości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, 

-każdy stół obsługiwany jest przez tego samego kelnera lub przez wyznaczony dla niego odrębny 

zespół kelnerski, 

-nasz personel został odpowiednio przygotowany na czas pandemii,  jest wyposażony w środki 

ochronne jak i dodatkowe środki do dezynfekcji, 

-w przypadku korzystania z usług zewnętrznych (Firm Partnerskich) nawiązujemy współpracę 

wyłącznie po uzyskaniu zapewnienia zgodności ich działania z obowiązującymi wymogami w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego, 

-w miejscach ogólnodostępnych w Hotelu znajdują się instrukcje postępowania w poszczególnych 

częściach obiektu oraz płyn antybakteryjny. 

 

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

zakażenia koronawirusem, w obrębie działalności Hotelu, niezbędnym może być 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 
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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.  

Kontakt bezpośredni z hotelem 

     Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania do nas odnośnie rezerwacji czy środków 

ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: (+48) 12 311 11 11 lub mailowo pod 

adresem: hotelswing@hotelswing.pl . Obie formy kontaktu są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 
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