UMOWA – ZGŁOSZENIE
Nr umowy (nadawany przez B.P.T. ARCUS ):
Zgłaszam udział w wyjeździe do:
w terminie:

I / 2018 /

......................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................

w cenie:

...............................................

organizowanym przez B.P.T. ARCUS s.c. w Bydgoszczy i zobowiązuję

się do uregulowania należności i złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach uczestnictwa.

1. Nazwisko: .................................................................................................................................... Imię:................................................................ Data urodzenia: ....................................................
Adres zamieszkania:
Tel. kontaktowy:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Seria i numer paszportu / dowodu:

............................................................................................

Proszę o zakwaterowanie w pokoju:
Zakwaterowanie w pokoju razem z:

Kod:

...................................

e-mail:

Miejscowość:

....................................................................

.........................................................................................................................................

ważny do:

....................................................

1. Jednoosobowym 

za dodatkową opłatą

2. Dwuosobowym

3. Trzyosobowym (dwójka z dostawką) 



.......................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu:
NIE 

TAK  dopłata: (3%)

...........................

(7,5% - choroby przewlekłe)

...........................

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____

2. Nazwisko: .................................................................................................................................... Imię:................................................................ Data urodzenia: ....................................................
Adres zamieszkania:
Tel. kontaktowy:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Seria i numer paszportu / dowodu:

............................................................................................

Proszę o zakwaterowanie w pokoju:
Zakwaterowanie w pokoju razem z:

Kod:

...................................

e-mail:

Miejscowość:

....................................................................

.........................................................................................................................................

ważny do:

....................................................

1. Jednoosobowym 

za dodatkową opłatą

2. Dwuosobowym

3. Trzyosobowym (dwójka z dostawką) 



.......................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu:
NIE 

TAK  dopłata: (3%)

...........................

(7,5% - choroby przewlekłe)

...........................

Podsumowanie należności:
Składniki ceny

Cena od osoby

Ilość

Suma w PLN

Cena imprezy
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji
Pokój jednoosobowy
Dodatkowe dopłaty / zniżki
SUMA

Termin dokonania dopłaty: ...............................................................................................................................
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wynosi .......................... złotych od osoby i jest wliczona w cenę wyjazdu.
Chcę otrzymać fakturę VAT za wyjazd: TAK 
NIE 
Dokładne dane do faktury VAT: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że akceptuję koszty wyjazdu, warunki uczestnictwa, które są integralną częścią umowy, a także zapoznałem/am się z
możliwością zakupu dodatkowych ubezpieczeń.

..........................................................................................................

data i podpis osoby zawierającej umowę

...............................................................................................................

data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Arcus s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz (dalej: Administrator Danych).
Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
1.
2.

realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych,
działania marketingowe, w przypadku osób które wyraziły na to zgodę, polegające na informowaniu usługach/imprezach
turystycznych świadczonych przez Administratora Danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupioną
imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.
1 lit. a RODO).
W związku z realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych dostęp do Danych Osobowych mogą mieć pracownicy
Administratora Danych oraz podmioty współpracujące przy realizacji umowy (np. piloci, przewoźnicy, linie lotnicze, hotele, poczta,
placówki dyplomatyczne)
W ramach realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych może nastąpić przekazanie niezbędnych danych osobowych do
państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w stosunku do których Komisja Europejska nie
stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych.
Prawa osoby związane z przetwarzaniem jej Danych Osobowych
1)
2)
3)
4)
5)
6)

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich
usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych,
prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres w którym osoba może dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych – 10 lat (od 1.07.2018 r. 3 lata). Dane Osobowe
przechowywane w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 3 lat.
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych
jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizacje umowy. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne.
Dane Osobowe pobrane w celach marketingowych nie będą profilowane oraz przekazywane podmiotom trzecim.
…………………………………
podpis Uczestnika

ZGODA NA PRETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w celach
marketingowych polegających na otrzymywaniu informacji o usługach i imprezach turystycznych świadczonych przez Biuro
Pielgrzymkowo-Turystyczne Arcus w Bydgoszczy na zasadach określonych powyżej, z którymi uprzednio się zapoznałem.
…………………………………..
podpis Uczestnika

