Organizator
Biuro Turystyki PELIKAN B. Łubińska
Ul. Edmunda Bałuki 2/u3
70-406 Szczecin
Tel. 914 881 422, 914 881 686
e-mail: pelikan@pelikan.szn.pl
www.pelikan.szn.pl, www.wycieczkizeszczecina.pl

UMOWA ZGŁOSZENIE
NUMER

NIP 851-121-02-63 | REGON 812509577
BANK PKO BP 89 1440 1143 0000 0000 0313 8817

OSOBA ZAMAWIAJĄCA:

Imię i nazwisko

Adres

Telefon

e-mail

LISTA UCZESTNIKÓW:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres

Telefon

e-mail

1
2
3
4
OPIS USŁUGI:
Impreza:
Termin:

Miejsce zbiórki:

Godzina zbiórki/wyjazdu:
Cena

Ilość

Razem

Nazwa:

zł

zł

Zakwaterowanie:

zł

zł

Wyżywienie:

zł

zł

Transport:

zł

zł

Ubezpieczenie:

zł

zł

zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł
zł

TFG:
Dodatkowe
usługi:

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
transfer na lotnisko
obiadokolacje
ub. chorób przewlekłych
ub. SKI

Inne:

Cena całkowita:
rezygnuję
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (2,6 % ceny całkowitej)

Płatności:

zł

Zaliczka 10 % (przy zapisie) + KR
Dopłata do 30% (3 m-ce przed wyjazdem)
Dopłata do 100 % (30 dni przed wyjazdem)

zł
zł
zł

zł
zł

Płatne do:
Płatne do:
Płatne do:

Ja niżej podpisany zgłaszam udział w imprezie ww. osób i zobowiązuje się do uregulowania należności za ich udział w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. Zostałem
poinformowany o konieczności dopłaty do pok. 1 os. w przypadku nieznalezienia osób na dokwaterowanie (dotyczy osób zgłaszanych na dokwaterowanie, o ile oferta nie precyzuje inaczej).
W imieniu ww. osób zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Uczestnictwa BT PELIKAN, treść niniejszej umowy oraz dołączony program i świadczenia objęte ceną. Biuro BT PELIKAN
oświadcza, że jako organizator jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Uczestników na warunkach i w zakresie opisanym w Ustawie o usługach turystycznych z dnia
29.04.1997 r. Dz. U. 04.223.2268 z dnia 14.10.2004 r. oraz odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Biuro Turystyki PELIKAN z siedzibą w Szczecinie, ul. E. Bałuki 2 lok. U3, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż:

podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji imprezy,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dobrowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji
niniejszej umowy,

Państwa dane będą przekazywane jedynie do zaufanych partnerów BT PELIKAN tj. piloci wycieczek, linie lotnicze czy towarzystwo ubezpieczeniowe, którzy również zapewniają
odpowiednią ochronę danych osobowych,

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim w krajach, które nie wdrożyły takich samych zasad ochrony danych osobowych. Takie przekazanie nastąpi jedynie
w przypadku, kiedy będzie to niezbędne do wykonania usługi. Przekazane dane również będą ograniczone jedynie do danych niezbędnych do realizacji usługi,

na potrzeby realizacji umowy mogą być przetwarzane Państwa dane biometryczne oraz wykonywane skany dokumentów, ale tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne na potrzeby
realizacji niniejszej umowy,

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz okres konieczny do wykonania przez administratora obowiązku archiwizacji informacji o
umowach i rozliczeniach,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BT PELIKAN z siedzibą w Szczecinie przy ul. E. Bałuki 2 lok. U3, moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji usługi turystycznej i związanej z tym konieczności wnioskowania o wizę, organizacji transportu, zakwaterowania oraz organizacji dodatkowych atrakcji w miejscu realizacji umowy
Ja niżej podpisany/-na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/umowy
zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzona uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA
Polska TU S.A. z dn. 27.03.2013 r zmienione aneksem nr 1 z dn. 17.06.2015 r oraz aneksem nr 2 z dn. 15.12.2015 r, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Podpis klienta

Miejscowość/Data

Podpis przedstawiciela agencji turystycznej

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURA TURYSTYKI PELIKAN B. ŁUBIŃSKA

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyki PELIKAN B. Łubińska , ul. Edmunda Bałuki 2/U3 70-406 Szczecin (dalej jako „PELIKAN”).
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia 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 – dalej jako „RODO”)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla zawarcia i wykonania umowy

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez PELIKAN jest zawarcie i wykonanie umowy

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane przez PELIKAN w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, przy czym marketing bezpośredni
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga Państwa odrębnej zgody.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH






W przypadku gdy PELIKAN działa jako agent innego touroperatora Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane z wykorzystaniem platform
programistycznych utrzymywanych przez te podmioty lub podmioty z nimi współpracujące; narzędzia te gwarantują należyty poziom ochrony danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z PELIKAN przy wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych lub
hotelowych w celu wykonania umowy
Dane osobowe nie są przekazywane przez PELIKAN innym podmiotom w żadnym innym celu, chyba że jest to konieczne dla realizacji uprawnionych
interesów administratora, w szczególności dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ













W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile podstawą czynności przetwarzania będzie potrzeba
realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
W każdy czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych w tym celu
Udzielona przez Państwa zgodna na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
może być w każdym czasie cofnięta w dowolnej formie; dla uniknięcia wątpliwości rekomendujemy by wszelkie oświadczenia składali Państwo w formie
pisemnej lub elektronicznej
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszych czynności przetwarzania danych
W każdym czasie mają Państwo prawo wglądu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do domagania się sprostowania lub aktualizacji
danych nieścisłych
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania, a także gdy upłynął już zamierzony okres przetwarzania danych przysługuje Państwu uprawnienie do
domagania się usunięcia danych, a dalsze ich przetwarzanie nie jest uzasadnione potrzebą ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się przekazania danych innemu administratorowi danych osobowych (tzw. prawo do przenoszenia
danych) na zasadach określonych w RODO
W każdym czasie mogą Państwo zgłosić żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:
o
uważacie, że przetwarzane dane są niepoprawne,
o
uważacie, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
o
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń
Po zgłoszeniu żądania ograniczenia przetwarzania dane nie będą przetwarzane z wyjątkiem ich przechowywania; mogą jednak w dalszym ciągu być
przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Na Państwa żądanie administrator wyda Państwu kopie danych
podlegających przetwarzaniu.

ZAŁATWIANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH



Wszelkie wnioski i oświadczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą zgłaszać Państwo pisemnie administratorowi danych na
adres administrator@pelikan.szn.pl



W przypadku, gdy wskazali Państwo na piśmie adres poczty elektronicznej służący do kontaktu oświadczenia, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych mogą być składana w formie elektronicznej, wyłącznie z wykorzystaniem wskazanego uprzednio adresu poczty elektronicznej.
Tylko ten adres poczty elektronicznej będzie mógł być wykorzystywany do celów komunikacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.



PELIKAN nie ponosi odpowiedzialności za dalsze zabezpieczenie Państwa danych osobowych w przypadku przesłania ich na wskazany adres poczty
elektronicznej.



W przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania poprawienia danych nieścisłych, ich aktualizacji lub uzupełnienia, a także w przypadku zgłoszenia żądania
ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia wniosku lub żądania najdalej w terminie 30
dni od jego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 2 miesiące.

PRAWO DO SKARGI
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu do Spraw Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy rozporządzenia 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).

