
Organizator imprezy: Adrian Pogorzelski WawaGra, ul. Andriollego 16Ł lok. 14, 05-400 

Otwock, NIP 8262021088, zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki 

Województwa Mazowieckiego pod numerem 1694.  

 

UMOWA NR (data dzienna łamana przez nr?) 

 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

 

Zgłaszający/Klient: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail) 

Data i miejsce podpisania umowy: Otwock  

Uczestnicy: 

1. (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, data urodzenia) 

Wybrany wycieczka: (nazwa wycieczki) 

Termin: (data) 

Miejsce pobytu: (Kraj, miejscowość) 

Cena imprezy: (cena imprezy pomnożona przez ilość uczestników) 

Zaliczka: (zawsze to kwota 100 zł, zaliczki pobieramy wyłącznie w przypadku wycieczke 

wielodniowych) 

Dopłata: (na 2 tyg. przed terminem imprezy) 

Wpłaty: Tpay  

Rodzaj ubezpieczenia: (tutaj są różnice: w Polsce to ubezpieczenie NNW, za granicą to 

NNW i KL) 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez WawaGra Adrian 

Pogorzelski  

2. oferta imprezy turystycznej ………………….. (nazwa imprezy) 

3. ogólne warunki ubezpieczenia NNW Signal Iduna  

Liczba zgłoszeń koniecznych dla realizacji imprezy: 25 

Oświadczam, że: 



- zostałem poinformowany o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z udziału w imprezie 

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

pozwala na udział w imprezie  

- zapoznałem się z programem imprezy, ogólnymi warunkami uczestnictwa oraz ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia i akceptuję je 

- jestem umocowany do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania zmian w rezerwacji 

przez pozostałych uczestników 

- 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, warunki ubezpieczenia 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 uczestnika jest Adrian Pogorzelski WawaGra, ul. 

Andriollego 16Ł lok. 14, 05-400 Otowck, tel +48 511 630 598, e-mail info@wawagra.waw.pl 

b) Administrator przetwarza dane osobowe Klienta oraz dane uczestnika 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 uczestnika 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, 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 
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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 i Zgłaszający/Klient) 

 


