
Organizator imprezy: INPASSA Zenon Znamirowski, Bałucianka 40, 38-481
Rymanów-Zdrój, NIP: 819 130 13 36, zaświadczenie o wpisie do Rejestru

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Podkarpackiego
pod numerem 8427.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH NR …………...
Data i miejsce podpisania umowy: ……………………………………………………………..

Zgłaszający/Klient:

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
adres: …………………………….……………………………………………………………………
e-mail:......................................................................................................................................

Uczestnicy:

1. imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………..
adres: ………………………………………………………………………………………………...
e-mail:.....................................................................................................................................

2. imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….……….
adres: …………...……………………………………………………………………......................
e-mail:.....................................................................................................................................

Wybrany pakiet imprezy:

Termin: ……………………………………………………………………………………………………...
Miejsce pobytu: ….………………………………………………………………………………………...
Cel imprezy ………………………………………………………………………………………………..

Cena imprezy:

Zaliczka:
Data: ………………………………………………………………………………………………………..
Kwota: ……………………………………………………………………………………………………...

Wpłata końcowa:
Data:………………………………………………………………………………………………………...
kwota:.............................................................................................................................................

Liczba zgłoszeń koniecznych dla realizacji imprezy: ..................................................................

Szczegółowe instrukcje jak zrealizować wpłatę końcową będą wysłane na email klienta.



Zakwaterowanie: Zgodnie z Ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy
Wyżywienie: dwa posiłki dziennie/we własnym zakresie *
Środek transportu: Umowa nie obejmuje transportu do i z Polski. Podczas pobytu klient ma
zapewniony transport zgodnie z Ofertą
Atrakcje turystyczne: zapewnione wstępy do atrakcji turystycznych wymienionych w
Ofercie.
Ubezpieczenie: Organizator imprezy jest licencjonowanym organizatorem turystyki
przyjazdowej oraz posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową, której przedmiotem
jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub

planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy INPASSA Zenon
Znamirowski wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

- zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną przez klientów INPASSA
Zenon Znamirowski w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących INPASSA Zenon Znamirowski
oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

- zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną przez klientów
INPASSA Zenon Znamirowski, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących INPASSA Zenon Znamirowski oraz osób,
które działają w jego imieniu

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1. „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez INPASSA Zenon
Znamirowski”

2. Oferta

Oświadczam, że:  
- jestem umocowany do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania zmian w rezerwacji

przez pozostałych uczestników
- zapoznałem się z programem imprezy oraz ogólnymi warunkami uczestnictwa i akceptuję

je
- stan mojego zdrowia oraz stan zdrowia wszystkich zgłoszonych przeze mnie uczestników

pozwala na udział w imprezie  
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię,

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e mail przez INPASSA Zenon
Znamirowski, Bałucianka 40, 38-481 Rymanów-Zdrój, w celu realizacji imprezy.

- Oświadczam, że przed zawarciem umowy zostały mi przedstawione: standardowy
formularz informacyjny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, warunki uczestnictwa,
oraz oferta zawierająca informacje o których mowa w art. 40 ust. 1 w/w ustawy, które to
dokumenty stanowią integralną część umowy o udział w imprezie.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) Organizator informuje Klienta, że:
a) Administratorem danych osobowych Klienta oraz danych uczestników jest INPASSA Zenon
Znamirowski, Bałucianka 40, 38-481 Rymanów-Zdrój, tel +48 664 407 089, e-mail
tours@polishorigins.com
b) Administrator przetwarza dane osobowe Klienta oraz dane uczestników wyłącznie w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
c) W czasie niezbędnym do realizacji usługi, w czasie trwania imprezy oraz w celu rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta oraz dane
uczestników inne niż niezbędne dla realizacji usługi, w tym informacje o stanie zdrowia,
wyłącznie za zgodą Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu
ochrony życia i zdrowia uczestników.
d) Administrator powierza dane Klienta oraz w ograniczonym zakresie dane uczestników:
przedsiębiorstwom IT w celu dbania o system informatyczny Administratora oraz prowadzenie
strony internetowej Administratora, właścicielowi obiektów noclegowych w których odbywa się
impreza w celu identyfikacji uczestników, przewodnikom towarzyszącym Klientowi i pozostałym
uczestnikom podczas trwania imprezy, firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia umowy
ubezpieczenia uczestników, firmie transportowej w celu identyfikacji uczestników.
e) Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom niż
wskazane powyżej, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa
polskiego.
f) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji usługi,
chyba, że przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe nakazują dłuższy okres
przechowywania określonych danych. Za zgodą Klienta określone dane osobowe Klienta oraz
dane osobowe uczestnika mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany w
przepisach prawa.
g) Jednocześnie Administrator informuje, że przysługują Klientowi następujące uprawnienia:
żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania
przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, prawo sprzeciwu wobec operacji
przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych
osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora, prawo do cofnięcia w każdym
czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
h) Administrator niezwłocznie zrealizuje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w
odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania



zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa Administrator powiadomi
Klienta niezwłocznie.

Podpisy:

Organizator Zgłaszający/Klient


