Kwestionariusz danych osobowych – Obóz narciarski w Wiśle
w terminie: (proszę podkreślić termin, który Państwo wybierają)
turnus 1 - 13-19.01.2019
turnus 2 - 20-26.01.2019

turnus 3 - 27.01-02.02.2019
turnus 4 – 03-09.02.2019

turnus 5 – 10-16.02.2019
turnus 6 – 17-23.02.2019

UCZESTNICY
1. Dziecko korzystające z nauki jazdy z instruktorem
Imię i nazwisko
Data ur.
Adres zameldowania

Cena:
1800 zł
1800 zł

2. Osoba dorosła korzystająca z nauki jazdy na nartach
2100 zł
2100 zł
3. Opiekun dziecka (osoba, na którą mamy przygotować umowę)
1150 zł
4. Dodatkowa osoba powyżej 12 lat
1150 zł
1150 zł
5. Dodatkowe dziecko 4-11 lat
850 zł
850 zł
6. Dodatkowe dziecko 4-11 lat, bez własnego łóżka
650 zł
650 zł
7. Dodatkowe dziecko do 3 lat, bez własnego łóżka, ½ wyżywienia
390 zł
390 zł
8. Dodatkowe dziecko do 3 lat, bez własnego łóżka, bez wyżywienia
gratis
gratis
Adres korespondencyjny:

Dane kontaktowe klienta:
Adres e-mail:
Na powyższy adres poczty elektronicznej zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy.
Bardzo proszę wpisać aktualny i systematycznie sprawdzany adres e-mail.
Numer(y) telefonu:
DIETA – proszę podkreślić
bezcukrowa – dopłata 40 zł/os.
bezmleczna – dopłata 40 zł/os.
bezglutenowa – dopłata 70 zł/os.

Wybieram pokój: Diagnoza dziecka: Uwagi klienta:
2 osobowy
autyzm
3 osobowy
zespół Aspergera
4 osobowy
inne .........................
5 osobowy
.................................
PROMOCJA-POLECENIE (szczegóły w biurze)

DOJAZDY NA STOK:
□ posiadam własny transport
□ będę chciał/a wynająć (dodatkowa opłata)

Proszę wskazać osobę, która poleciła
Państwu wyjazd z Biurem TAIRON ………………………...

Ubezpieczenia dodatkowe dobrowolne:
□ OC na stoku + ubezpieczenie sprzętu narciarskiego – 2 zł /dzień
□ od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 3,5% wartości imprezy
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Kontynenty dostępne na stronie www.tairon.pl w dziale
Do pobrania
UWAGA: bardzo proszę o dokładne wypełnienie kwestionariusza. Kwestionariusz odsyłamy na adres
obozy@tairon.pl lub fax 81 46-43-463
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej osób na cele związane z realizacją
niniejszej imprezy.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Turystyczne TAIRON Turnusy Michał Podlaszewski z siedzibą w
Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 7J, 20-704 Lublin.
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, naszych prawnie uzasadnionych
interesów administratora lub innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą
podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania
danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów
administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie,
którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, firmom
ubezpieczeniowym, poradniom terapeutycznym i terapeutom prowadzącym zajęcia na turnusie.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz również prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli
posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń),
mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

