A L F A - T U R®

Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Firma Szkoleniowa dr Teresa Krystyna Ciszewska
ul. Horbaczewskiego 29b, 54-130 Wrocław tel. 71/352-23-19, kom.+48 601-788-190
Zezwolenie nr 22/Z/1999
Nr konta PKO BP 50 1020 5242 0000 2002 0022 4022
Nr konta EURO kod BIC(Swift):BPKOPLPW: 43 1020 5242 0000 2802 0273 5280

UMOWA - ZGŁOSZENIE 2019
IMPREZA DO……………………………………………………………………………....
TERMIN ………………………………………….
CENA ……………………
MIEJSCE WYJAZDU ........................... ………
GODZINA …………………
ZAKWATEROWANIE ……………………………
TYP POKOJU ……………
TRANSPORT ……………………………
WYŻYWIENIE ………….
MIEJSCOWOŚĆ ………………………….

KRAJ ……………………

Imię i nazwisko zamawiającego ……………………………………………………………
Adres, telefon …………………………………………………
Imię i nazwisko

L
P

Data
urodzenia

Adres
zamieszkania

Telefon/mail

Cena
zł/€

Nr dok.
tożsamości

1

2
3
4
ŁĄCZNA OPŁATA ………………………………………………………………………………………………………
I wpłata

/os (zaliczka)

(KP) ………………………..Data ……………

II wpłata………………………………………………………(KP) ………………………...Data ………………
UWAGI …………………………………………………………………………………………………………
Upoważniam ALFA – TUR Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z WARUNKAMI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych
przez firmę ALFA – TUR i KLAUZULĄ RODO. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingowych i koniecznych przy załatwianiu formalności związanych z organizacją imprez.

miejscowość ………………………….........................

……………………………………
podpis pracownika

data ………………………………….

……………………………………
podpis uczestnika

KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest ALFA-TUR® Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe z siedzibą przy
ul. Horbaczewskiego 29 b, 54-130 Wrocław, tel: +48 71 352 23 19, e-mail: info@alfa-tur.pl
2. Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych ,
Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka
internetowa strony www, analiza odwiedzin itp.
3. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez okres 5 lat po jej
rozwiązaniu.
4. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.
5. Prawo do usunięcia danych:
Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ALFA-TUR® Biuro
Turystyczno – Pielgrzymkowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:
* otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo.
* nieuregulowany dług wobec ALFA-TUR® Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe, niezależnie od metody
płatności.
* Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku
klientów, którzy zmarli)
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy.
7. Podstawy prawne przetwarzania danych
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy
zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz
obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

