
 

UMOWA 
ZGŁOSZENIA 

Oryginał/kopia 

 

Symbol imprezy:  

Liczba osób:  

  
Organizator 

Milltour & Europatravel Marzena Kroll 
Jagodowa 16 

10-186 Olsztyn 
Tel.: +48 89 527 29 12 

NIP 739-131-49-00 

Nazwa imprezy:  

Miejsce imprezy:  

Pieczątka Agenta: Termin:  

Uwagi:  

Imię i nazwisko Data urodzenia: PESEL: Adres: Nr rez.: Telefon Cena: 

  

Świadczenia zakupione dodatkowo:  

Świadczenia płatne u rezydenta:  

Suma słownie:  

Dane osoby zawierającej Umowę Zgłoszenia: 
 
Imię i nazwisko…...……………………………………………………. 
 
Adres…………………………………………………………………….. 
 
Telefon……………………………………………………………………. 
 
E-mail ….…………………………………………………………..……. 

Wpłaty na imprezę Data Sposób wpłaty Kwota 
 

Zaliczka    
 

Dopłata    

 

W przypadku braku wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni od daty podpisania 
 

Umowy Zgłoszenia rezerwacja będzie anulowana 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT(dane odbiorcy faktury) 
 
 
 
Upoważniam organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

 

Oświadczam, że w imieniu własnym oraz Uczestników otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa, programem imprezy, szczegółową ofertą i 
pozostałymi informacjami dotyczącymi imprez i ich uczestników stanowiącymi integralną część Umowy Zgłoszenia oraz potwierdzam prawdziwość wszystkich danych 
zawartych w niniejszej Umowie Zgłoszeniu. 
 
Administratorem danych osobowych zgłaszającego oraz Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia usług 
turystycznych przez Organizatora, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Organizatora, obejmujących marketing bezpośredni usług Organizatora, w tym publikację relacji fotograficznej z imprezy turystycznej na profilach Organizatora w mediach 
społecznościowych, obsługi kierowanych do Organizatora zapytań i rozpatrywania reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń. W przypadku wyrażenia 
zgody Organizator może przetwarzać dane osobowe w postaci udostępnionego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera. Zgłaszający oraz Uczestnik mają prawo 
dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy 
przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Zgłaszający oraz Uczestnik mają prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym momencie, co nie wpływa na ważność 
wcześniejszego przetwarzania dokonanego na jej podstawie. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w sposób niezgodny z prawem, 
Zgłaszający oraz Uczestnik mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w Warunkach Uczestnictwa. 
 
TAK / NIE* (*niepotrzebne skreślić) Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres e-mail newslettera Organizatora, w szczególności ofert kolonii i 
obozów. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         Data, miejscowość                         Czytelny podpis zgłaszającego                                              Data, miejscowość                 Czytelny podpis przyjmującego                                                                                             

 


