UMOWA INDYWIDUALNA
Z DNIA ….................................
O świadczenie imprezy turystycznej
Pieczątka

Zgłoszenie na imprezę:..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
Kod: …................

Termin: …..........................................................

Dane klienta dokonującego zgłoszenia................................................................................................................................
Imię i nazwisko

…….........................................................................……………………………..…………..................................................
Kod pocztowy

Miejscowość

Adres

…………….................................................………………………………………………………………………………....
Kontakt telefoniczny

Dokument (seria i numer dowodu osobistego lub paszportu)

Data urodzenia

Inne osoby zgłoszone na imprezę:
Lp
.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Adres z kodem pocztowym

Dokument

1
2

3
4

Świadczenia:
Cena podstawowa/osoba
Obiadokolacje
Połączenie antenowe
Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny
Dodatkowe usługi
Całkowita należność

SUMA

ZALICZKA:……....................................................................
KP:……......................
DATA…………............

TERMIN ZAPŁATY RESZTY NALEŻNOŚCI…………
KP:………………….
DATA……………

Nr konta: 57 1020 4027 0000 1902 0347 8450
UWAGI:
Podpisanie Umowy Indywidualnej oznacza jej zawarcie – na wykonanie przez Organizatora usługi turystycznej po dokonaniu
pełnej należnej organizatorowi zapłaty. Dokonujący zgłoszenia w imieniu własnym i osób przez siebie zgłoszonych oświadcza,
że zapoznał się z warunkami umowy Organizatora imprezy, które stanowią integralną część niniejszej umowy oraz z
podanymi w katalogach ofertami Organizatora i w pełni je akceptuje.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mediterraneum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych podanych w
związku ze złożeniem rezerwacji lub zawarciem i wykonaniem umowy o realizację imprezy turystycznej, oraz rozpatrzenia roszczeń
i przeprowadzenia procedury reklamacji.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mediterraneum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych w celu
otrzymywania przeze mnie informacji handlowych, w tym marketingowych, dotyczących działalności i produktów oferowanych
przez Mediterraneum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, informacji
handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Mediterraneum
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Jeżeli mają być przetwarzane dane osobowe dziecka (osoba poniżej 18 roku życia) lub osoby ubezwłasnowolnionej, konieczne
jest wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego:
□ Działając jako przedstawiciel ustawowy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mediterraneum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
danych osobowych osoby reprezentowanej
–
zgłoszonego
przeze
mnie
uczestnika
imprezy turystycznej
___________________________________________________________________________________________________________
____ (wpisać dane dziecka lub innej osoby reprezentowanej) podanych w związku z utworzeniem i posiadaniem Konta Klienta, w
celu i w zakresie niezbędnym do złożenia w imieniu osoby reprezentowanej rezerwacji oraz realizacji imprezy turystycznej, oraz
rozpatrzenia roszczeń i przeprowadzenia procedury reklamacji.
□ Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez Mediterraneum
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnymi z RODO.
Numer telefonu na sytuacje awaryjne – koordynacja połączeń antenowych – 601

……………………………………………………
Podpis klienta dokonującego zgłoszenia

748 206

………………………………………….................................
Podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie

ZAŁĄCZNIK: Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MEDITERRANEUM SP. Z O.O.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

