……………………………………..
Miejscowość, data……...

Umowa z biurem podróży - pakiet II
zawarta przez biuro podróży Rolltravel S. C. o wpisie do rejestru organizatorów i pośredników
turystycznych nr 2048 oraz posiadającym gwarancję ubezpieczeniową turystyki nr G/2018/2000951
wydaną przez Europäische Reiseversicherung AG, zwanym dalej „Organizatorem”, w imieniu
którego działa ………………………………………, a
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………….
Pesel: …………………………………………………………………………………………………………..
Nr dowodu/paszportu: ………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Klientem”.
Organizator imprezy:

Rolltravel S. C.
ul. Kazimierza Wielkiego 9/16
09-400 Płock, Polska
NIP: PL 7743238240
REGON: 369037477
www.rolltravel.pl

Cena imprezy brutto:

………………..

Wysokość zadatku:

……………….. płatne do …………., reszta kwoty płatna do ……………

Termin imprezy:

………………..

Miejsce pobytu:

Plaça del Duc de Medinaceli 5 2/4, 08002 Barcelona, Hiszpania

CENA ZAWIERA:
1. Zakwaterowanie w pokoju ……… osobowym.
2. Lekcje jazdy na rolkach 2 x 2 godziny dziennie.
3. Opiekę certyfikowanego instruktora wrotkarstwa (nr certyfikatu: 27/2015 wydany przez Polski
Związek Sportów Wrotkarskich, ul. Inspektowa 1 pok.109, 02-711 Warszawa)
4. Opieka polsko-angielsko języcznego rezydenta na miejscu pobytu.
* Cena nie zawiera wyżywienia, przelotu, ubezpieczenia.
** Klient zobowiązuje się wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.
***Klient zobowiązuje się zabrać własny sprzęt rolkowy oraz ochronny lub wypożyczyć takowy na miejscu.

DANE DO PRZELEWU:
ROLLTRAVEL S.C.
Santander Bank Poland S.A.
Address: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warsaw, Polska
Numer konta: 73 1090 1333 0000 0001 3564 0519

Oświadczenie Klienta
Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje ofertę oraz Warunki Uczestnictwa w
imprezach turystycznych określające prawa i obowiązki Klienta oraz Organizatora wydane w
oparciu o art. 385 1 KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wypełnienie niniejszej umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji umowy (w
zgodności z art. 23 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. oraz na
zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celach marketingowych.
[Zapis obowiązuje od 26.11.2016 r.] Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot
pieniędzy wpłaconych przez Klientów, Organizator informuje, iż odprowadza zgodnie z art.5 w zw.
z rozdziałem 2a Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, składki w należnej
wysokości (10zł) do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Sposób ubiegania się o wypłatę
środków z tego zabezpieczenia wskazany jest w art. 5 pkt 5c-5m Ustawy o usługach turystycznych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Prawdziwość danych zawartych w umowie Klient potwierdza własnoręcznym, czytelnym
podpisem. Umowa niniejsza ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach,
folderach, katalogach itp. materiałach.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony.

………………………………
Organizator

………………………………
Klient

RODO - Rolltravel S. C. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje

pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób
gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Państwa danych. Prosimy o uważne
przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu
wykorzystania Państwa danych osobowych.
Administratorem danych osobowych klientów jest Rolltravel S. C. (zwany dalej
Administratorem).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie
następuje:
w celu realizacji przepisów prawa,
•
w celu realizacji umowy,
•
na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
•
4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
•
przepisów prawa,
innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy
•
prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
6. Klientom przysługuje prawo:
dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania
•
uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z
Administratorem Danych Osobowych:
Rolltravel S. C.
ul. Kazimierza Wielkiego 9/16
09-400 Płock
żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub
•
ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
•
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną
się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu
informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, w
okresie przedawnienia roszczeń, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
8. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników serwisu do celów
badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania
zgody od klientów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
9. Klienci mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są
przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie
informacji należy zgłaszać do Administratora.
10. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności
są mile widziane i powinny być adresowane do: Administratora.
1.

Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację
dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………..
Miejscowość, data

……….…………………………………….
Imię i Nazwisko

Zgoda marketingowa
Podpisując poniższy dokument zgadzam się na wykorzystywanie moich danych
osobowych (w szczególności wizerunku) przez Rolltravel S. C. z siedzibą w Płocku
09-400, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9/16, w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku na profilach społecznościowych
należących do Rolltravel S. C. (np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube) oraz na
stronie internetowej Rolltravel S. C.. Zgadzam się na udostępnianie mojego wizerunku
partnerom Rolltravel S. C. w celu wykonania materiałów reklamowych (np. wysłania zdjęć
do grafika w celu stworzenia grafiki na stronę internetową).
Zostałem/am poinformowany/a, że w każdej chwili mogę cofnąć tę zgodę, a moje dane
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdej chwili mam prawo do dostępu do
swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji
treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych:
Rolltravel S. C.
ul. Kazimierza Wielkiego 9/16
09-400 Płock, Polska
www.rolltravel.pl

……………………………………………..
Miejscowość, data

……….…………………………………….
Imię i Nazwisko

