HEINZ REISEN BTKiZ S.C.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d

Tel. (32) 235 86 38,

NIP: 969-159-48-27

UMOWA – ZGŁOSZENIE

Nr ………………….

…………………………………….

………………………………
kwota zaliczki

Wczasów w ………………….
..........................................................

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

miejscowość

nazwa obiektu

termin pobytu

- osobowy
.....................................................
zakwaterowanie (rodzaj pokoju)

Miejsce nr :
..............................................................

wyżywienie

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

transport : autokar LUX

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

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

...........

miejsce wyjazdu

data

godz.

Ja niżej podpisany, zgłaszam udział w imprezie niżej wymienionych osób i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich
udział w terminie przewidzianym Warunkami Uczestnictwa - zamieszczonymi na odwrocie.
UCZESTNICY IMPREZY: PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO :……………………………………………………………………DATA URODZ:…………………….
ADRES: kod pocztowy……………………miasto……………………………ulica…………………………………………….nr….………….
SERIA I NR PASZPORTU
CENA:
LUB DOWODU OSOBISTEGO:…………………………….TEL.KONTAKTOWY:………………………………..

zł

IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………………………….DATA URODZ:…………………………
ADRES: kod pocztowy……………………miasto…………………………….ulica……………………………………………nr………………..
SERIA I NR PASZPORTU
LUB DOWODU OSOBISTEGO:………………...............TEL.KONTAKTOWY: ………………………………..

CENA:

zł

IMIĘ I NAZWISKO:................................................................................................... DATA URODZ:....................................
ADRES: kod pocztowy...................miasto.................................... ulica..........................................................nr.................
SERIA I NR PASZPORTU
LUB DOWODU OSOBISTEGO:.................................

TEL.KONTAKTOWY:.....................................

CENA:

zł

IMIĘ I NAZWISKO:.....................................................................................................DATA URODZ:...................................
ADRES: kod pocztowy...................miasto.................................... ulica..........................................................nr.................
SERIA I NR PASZPORTU
LUB DOWODU OSOBISTEGO:.................................

TEL.KONTAKTOWY:.....................................

CENA:

zł

Do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego zostanie odprowadzona składka w wysokości 10 zł / os.
RAZEM ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
SPOSÓB ZAPŁATY:

GOTÓWKA

ŁĄCZNA KWOTA DO ZAPŁATY:

PRZELEW

INNE

TERMIN ZAPŁATY CAŁEJ KWOTY : …………………

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa, Warunkami Ubezpieczenia oraz programem, zakresem usług i
świadczeń objętych w/w imprezą, które stanowią integralną
część niniejszej „Umowy - Zgłoszenia”. I akceptuję je. Potwierdzam prawdziwość danych
w powyższej Umowie własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT
bez swojego podpisu oraz otrzymywanie pocztą aktualnych ofert B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c.
Zapoznałam/łem się z polityką przetwarzania danych osobowych i akceptuję je.
Załącznik nr 1 – Warunki Ubezpieczenia, które stanowią integralną część umowy.
Załącznik nr 2 – Polityka prywatności, która stanowi integralną część umowy.

Organizatorem imprezy jest

…………………………………
data i czytelny podpis klienta

B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c.

wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego
pod numerem: 1003

..………………………………………………………………………………
data, miejsce, podpis pracownika (Agenta) i pieczęć biura podróży
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HEINZ REISEN BTKiZ S.C.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d

Tel. (32) 235 86 38,

NIP: 969-159-48-27

Załącznik nr 1 dotyczący ubezpieczenia stanowiący integralną część Umowy - Zgłoszenia

1) Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy
generalnej ubezpieczenia nr 205329 z dnia 24.10.2015 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej
BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy
generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże oraz może zostać objęty
ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY
obejmują: KL 10 000 EURO, NNW 15 000 PLN, BP 1 000 PLN
2) „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 IDUNAL 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 zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL
IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz
aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
3) Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające
świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów
świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu
ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.
Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis Klienta
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HEINZ REISEN BTKiZ S.C.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d

Tel. (32) 235 86 38,

NIP: 969-159-48-27

Załącznik nr 2 dotyczący ochrony danych osobowych wchodzący z dniem 25.05.2018r
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r
"RODO" stanowiący integralną część Umowy - Zgłoszenia
1) Administratorem danych osobowych jest B.T.K i Z HEINZ REISEN S.C. z siedzibą przy ul.
Wiejskiej 47d w Smolnicy (44-153).
2) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r
mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub
usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Przysługuje Państwo prawo również do
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych.

W razie wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do
biur HEINZ REISEN z prośbą o udzielenie informacji. Przysługuje Państwu również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3) Przetwarzamy następujące dane osobowe które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
-

imię i nazwisko
data urodzenia
adres zamieszkania
numer dowodu osobistego lub paszportu
numer telefonu

Dane osobowe wykorzystywane są w celu ubezpieczenia podróżnych przez SIGNAL IDUNA Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Przyokopowa 31, 01-208 oraz z powodu realizacji obowiązku
meldunkowego w przewidzianych umową zgłoszenia obiektach hotelarskich, w których realizowane
będą
wynikające z umowy zgłoszenia obiekty noclegowe. Wyżej wymienione podmioty są
upoważnione i zobligowane do przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r
4) Dane osobowe w formie elektronicznej przechowywane będą przez okres 6 miesięcy, dostęp do
nich będą miały tylko i wyłącznie osoby upoważnione, po tym okresie dane będą usuwane.
5) Dane zawarte w podpisanych przez Państwa umowach będą przechowywane po zakończeniu
imprezy turystycznej – w formie elektronicznej 6 miesięcy, w formie papierowej - w zabezpieczonym
archiwum, do którego będą miały dostęp osoby upoważnione przez okres, przewidziany przepisami
prawa. Archiwizacja umów zawierających dane osobowe obejmuje tylko czas jaki określony jest
przez przepisy prawa.
6) Organizator zapewnia zabezpieczenie danych osobowych. Zarówno przed wyjazdem, w trakcie
oraz podczas archiwizowania dokumentów żadna osoba trzecia, nie posiadającą odpowiedniego
upoważnienia nie będzie miała dostępu do danych osobowych klientów.

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych.
…………………………………………………………………….
data i czytelny podpis Klienta
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