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UMOWA ZGŁOSZENIE
TERMIN
IMPREZY
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OBIEKTU
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MIEJSCOWOŚĆ
IMIĘ I NAZWISKO,
ADRES UCZESTNIKA

Lp.

(pieczęć firmowa)

DATA UR.

NR TELEFONU

1.
2.
3.
4.
RODZAJ
TRANSPORTU
MIEJSCE ODJAZDU
GODZINA ODJAZDU
CENA
B.T. „TURYSTA” posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki w SIGNAL IDUNA
/Polisa w Biurze/

WPŁATY:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy
i akceptuję je własnoręcznym podpisem.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Turystyczne "Turysta" S.C.,
D. Zielińska, R. Zieliński, A. Zielińska, ul. Przedmiejska 17, 87-800 Włocławek
 Inspektor Ochrony Danych - biuro@eturysta.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie
realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art. 6 ust 1 lit f - działania
marketingowe
 odbiorcy: agent i inne podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej.
 jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego dane
osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjazdowych danego państwa)
udostępnione służbom granicznym i innym podmiotom birącym udział w realizacji usługi
(hotel, linie lotnicze itp.)
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat
 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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.
 Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i w pełni ją
akceptuję.
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Załącznik nr 2
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ,
JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.
Biuro Turystyczne "Turysta" S.C., D. Zielińska, R. Zieliński, A. Zielińska będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą
realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Biuro Turystyczne "Turysta" S.C., D. Zielińska,
R. Zieliński, A. Zielińska posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem
imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Biuro Turystyczne "Turysta" S.C., D.
Zielińska, R. Zieliński, A. Zielińska stało się niewypłacalne. Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat
imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych
objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z
organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem
ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty
paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny
może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do
obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich
wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli
przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu
wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy
związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i
możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą
musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są
świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć
problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki
stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest
powrót podróżnych do kraju. Biuro Turystyczne "Turysta" S.C., D. Zielińska, R. Zieliński, A. Zielińska wykupiło w Signal
Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarancję ubezpieczeniową turystyczną stanowiącą zabezpieczenie na wypadek
niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym
organem (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (56) 62 18 600; (56)
62 18 610, mail:punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl), jeżeli z powodu niewypłacalności Biura Turystycznego
"Turysta" S.C., D. Zielińska, R. Zieliński, A. Zielińska dojdzie do odmowy świadczenia usług.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=EL
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