UMOWA O WYJAZD
TRINITY, spol. s r. o.
Kováčska 28, 040 01 Košice
REGON:36204498, NIP: SK2020061186, działający przez:
TRINITY-PL sp zo.o.,z siedzibą przy ul. Targowej 9, 35-064 Rzeszów, biuro
czynneul. Lwowska 6, Rzeszów tel: 17 867 47 82
Rzeszów,biuro czynne ul. Lwoska 6,Rzeszów tel: 178674782
REGON:360803740,NIP:8133702188
konto PLN 77 1240 4751 1111 0010 6256 8347
konto USD 42 1240 4751 1787 0010 6256 8448
tel. 17 867 47 82, email: trinityplspzoo@gmail.com
Klient (Imię/Imiona i Nazwisko)

Data urodzenia:
Adres:

Numer Paszportu/DO

Ważny do :

Tel.
E-mail:

Lista pasażerów:
Imię/Imiona i Nazwisko

Data urodz:

Numer Paszportu/Do

Adres

Wazny do

Wyjazd:
Termín:

Wylot:

Wyżywienie:
Uwagi: (nie będace częścia umowy):

Pokoje:

Cena wyjazdu:
Cena podstawowa
Zniżka
CENA RAZEM:

Cena za osobę

Zaliczka razem:
Dopłata

Kwota:
Kwota:

Data:
Data:

Ilość osób

Cena całkowita

Sposób płatności:
Sposób płatności:

Klient wyraża zgodę na dostarczenie i przetwarzanie danych osobowych w dniu podpisania umowy: zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię/imiona i nazwisko, data
urodzenia,adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail oraz numer i data ważności dowodu tożsamośći: paszport lub dowód osobisty i innych
uczestników wycieczki ujętych w wykazie osób na umowie podróży, do celów oferowania produktów i usług dla biur podróży i dostarczania informacji na
temat działalności BP oraz w trakcie trwania umowy , przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia stosunków umownych. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez wysłanie pisemnego wycofania zgody. Dane będą przetwarzane zgodnie z
obowiązującym przepisami prawa w zakresie ochrony danych i zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Zgadzam się □
Nie zgadzam się □
□ Podpis klienta .............................. ........
Zamawiający wyraża zgodę na wypełnienie warunków umowy turystycznej, w tym na przekazywanie do krajów trzecich oraz na udostępnianie stronom
trzecim zgodnie z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w wycieczkach z BP. Warunki te są również akceptowane przez innych pasażerów wymienionych w
umowie wyjazdu, przez ososbę, którą oni upoważnili do podpisania umowy. Klient oświadcza, że osoby te zapoznają się również ze wszystkimi ważnymi
informacjami dotyczącymi ich pobytu, a jednocześnie gwarantują zobowiązania umowne pasażera jako własne. Zgoda jest udzielana na czas trwania
stosunku umownego oraz na uregulowanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
Jednocześnie klient potwierdza, że zapoznał sie z programem wycieczki, wskazując główne cechy zakwaterowania, wyżywienia, transportu i innych usług.
Klient niniejszym potwierdza, że zaakceptował "Ogólne warunki uczestnictwa w wycieczkach TRINITY s.r.o.",oświadcza, że znane mu są zasady
odstąpienia od umowy , zgadza się z nimi i akceptuje je w całości, w tym w imieniu wszystkich wyżej wymienionych osób, które upoważniły go do
podpisania umowy. Klient potwierdza również, że znał zakres ubezpieczenia.Oświadcza, także ,że zapopznał się z Polityka Prywatności Trinity-PL Sp. z
o.o., którą akceptuje.

miejsce i data

podpis klienta

potwierdzenie pracownika
lub agenta

