ORGANIZATOR

31-153 KRAKÓW ul. Wileńska 9 / 113

Jadwiga Jasica - Statkowska AMBIT TOUR

Tel.

507 014 153 www.ambittour.pl

Biura sprzedaży :
96-100 SKIERNIEWICE ul. Gałeckiego 9 e mail; biuro@ambittour.pl Tel/Fax 46 832 11 04, 832 30 89, 833 37 84
31-135 KRAKÓW ul. Batorego 4 a e-mail: jadwiga@ambittour.pl, tel. 12/423 43 02
Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych Nr Z / 3 / 2016 Marszałek Województwa Małopolskiego

KONTO:
IDEA BANK 87 1950 0001 2006 0155 2500 0002
AGENT

- pieczęć firmowa

nazwisko i imię osoby zgłaszającej

UMOWA-ZGŁOSZENIE
....………….
o świadczenie
usług turystycznych

adres zamieszkania
tel. kontaktowy
e-mail:

ZGŁASZAM UDZIAŁ W IMPREZIE W TERMINIE .........................…
KRAJ/TRASA :
MIEJSCOWOŚĆ :
Rodzaj zakwaterowania :
Ilość pokoi , apartamentów :
ilość osób w pokoju : …. w tym ilość osób na dostawce : …..
Wyżywienie

Autokar
Transport

zaznacz
(

x )

______
samolot

______

własny

______

inny

Miejsce wsiadania
data

zaznacz

godzina

(

Przewidywany powrót
data
godzina

bez wyżywienia
B
śniadania
BB
śniadania , kolacje
HB
pełne wyżywienie
FB
all inclusive ( plus , light )

x )

Ubezpieczenia

-

NW

KL
bagaż
- Składka TFG

________
________
_________
________
________
X
X
X
X

UWAGA : Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem.

Świadczenia dodatkowo płatne na miejscu : wycieczki fakultatywne

OSOBY UCZESTNICZĄCE W IMPREZIE :
Nazwisko i imię
Data urodz.

A d r e s zameldowania/

Ubezpieczenie od rezygnacji – 3 %

Świadczenia GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY
dodatkowe UBEZPIECZENIE od następstw CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
* niepotrzebne skreślić
WPŁATY : zaliczka – 30%, tj.
dopłata do 100 %, tj.

Nr dowodu
podróży

Cena

* TAK / NIE
* TAK / NIE
* TAK / NIE

Razem koszt imprezy
…………. PLN płatna do dnia .……………….
…………..PLN płatna do dnia ……………….

Umowa zostaje zawarta między ORGANIZATOREM i KLIENTEM i jest objęta tajemnicą handlową.
Integralną częścią umowy są „Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej”, stanowiące załącznik nr 2
do niniejszej umowy, określające warunki udziału w imprezie, a w szczególności okoliczności mogące spowodować
podniesienie ceny, sposób i termin zgłaszania reklamacji, termin i przyczyny odwołania imprezy przez
ORGANIZATORA, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady odpowiedzialności Stron.
KLIENT oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje ofertę i Warunki uczestnictwa.

KLIENT oświadcza, że ORGANIZATOR udzielił mu informacji o obowiązujących przepisach
transportowych, paszportowych, wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie
oraz o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej .
KLIENT zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzone
uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 roku, które obowiązywać będą po zawarciu
przez ORGANIZATORA umowy ubezpieczenia na rzecz KLIENTA i na rzecz innych uczestników
wymienionych w umowie.
KLIENT został poinformowany, że Administratorem danych osobowych jest ORGANIZATOR,
tj. Jadwiga Jasica-Statkowska AMBIT TOUR z siedzibą w Krakowie, ul. Wileńska 9/113,
e-mail rodo@ambittour.pl.
Dane przetwarzane są do celów realizacji umowy , rozpatrywania ew. reklamacji, maketingu produktów
i usług własnych, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Dane osobowe będą będą udostępnione AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ,
oraz partnerom i kontrahentom uczestniczącym w realizacji usług, w tym mającym siedzibę za granicą.
Okres, przez który dane będą przechowywane : dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy
o świadczenie usług turystycznych i rozpatrywania ew. reklamacji – do czasu wygaśnięcia roszczeń
przysługujących stronom umowy, dane przetwarzane na potrzeby marketingu produktów
lub usług własnych Organizatora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego – do czasu zgłoszenia sprzeciwu
przez osobę której dotyczą albo żądania ich usunięcia, dane wykorzystywane do przesyłania informacji
handlowych drogą elektroniczną – do czasu cofnięcia zgody.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe : prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania,
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez względu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego gdy uzna, że naruszane są przepisy RODO.
Podanie danych wskazanych w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia. Wyrażenie
zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych w nich celów.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
KLIENT potwierdza, że otrzymał egzemplarz Umowy wraz z załącznikami (program imprezy, Warunki uczestnictwa,
Warunki ubezpieczenia, pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej oraz,
że podpisując Umowę na rzecz i w imieniu osób trzecich posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej
Umowy oraz do dokonywania jej zmian i zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków z niej wynikających .
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia ustawy o usługach turystycznych
z dn. 29.08.1997 roku oraz Kodeksu Cywilnego.
Data podpisania umowy _________________________
Podpis osoby zgłaszającej _______________________
Za ORGANIZATORA___________________________
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby marketingu produktów
lub usług własnych Organizatora, rozumianych jako przesyłanie katalogów, folderów, ulotek i innych wydawnictw
AMBIT TOUR na podstawie uzasadnionego interesu prawnego
Data i podpis osoby zgłaszającej _______________________

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data i podpis osoby zgłaszającej _______________________

