
OŚWIADCZENIE KLIENTA
 Zgłaszający w imieniu własnym oraz pozostałych 
uczestników imprezy dokonując podpisania umowy oraz 
wpłaty zaliczki lub całkowitej wartości imprezy 
turystycznej potwierdza, że zapoznał się oraz akceptuje 
ogólne warunki uczestnictwa ZAWISZA TRAVEL 
(stanowiące integralną część umowy) oraz ogólne warunki 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym zostało 
wykupione ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy imprezy 
objęci są podstawowym ubezpieczeniem (KL+NNW), 
gdzie koszty leczenia (KL) nie obejmują chorób 
przewlekłych Ubezpieczony wyraża zgodę na 
udostępnienie ubezpieczycielowi przez podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji 
medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów 
świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za 
granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do 
świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości 
tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem 
zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel 
przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 0 ochronie danych osobowych w celu 
realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo 
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
Jednocześnie Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
druk umowy/zgłoszenia, oraz oświadcza za siebie i osoby 
trzecie występujące w umowie, Ze ich dane osobowe 
zostały podane wyłącznie za ich zgodzą i wiedzą, jak 
również po zapoznaniu się wszystkich w/w osób z 
ramowym programem imprezy turystycznej i dokumentami
stanowiącymi integralną część umowy, Klient oraz 
uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celach realizacji niniejszej umowy 
zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 0 ochronie danych 
osobowych. 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO) 
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 
cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim 
Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. 
Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania 
dostosowanych do Państwa potrzeb informacji 
marketingowych i ofert dotyczących świadczonych usług 
przez ZAWISZA TRAVEL na  podany adres e-mail lub 
numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów 
telefonicznych. 
ZGODY I AKCEPTACJA 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro 
Podróży Zawisza Travel z siedzibą: 59-220 Legnica ul 
Warmińska 38. W sprawie ochrony danych można 
kontaktować się listownie na adres Administratora jak 
powyżej lub na adres e-mail: 
wycieczkizawisza@gmail.com lub telefonicznie pod nr tel. 
667 291 334. Państwa dane osobowe pozyskane w związku 
z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących 

celach: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług 
przez partnerów handlowych Zawisza Travel. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są w 
szczególności następujące kategorie podmiotów: piloci, 
przewodnicy, hotele: przewoźnicy, ubezpieczyciele, którym
powierzamy Państwa dane w celu realizacji usług 
turystycznych 
Data i czytelny podpis klienta a TAK a NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Zawisza Travel na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os. fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46'VVE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 11 9, s. 1) (dalej RODO): 
w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i zagranicą) gdy 
osoba której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celach 
archiwalnych i księgowych -- TAK NIE Wyrażam zgodę na
otrzymywanie informacji handlowej (ofert turystycznych) 
na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. TAK a 
NIE 
Wyrażam zgodę na informowanie mnie o ofertach 
turystycznych za pomocą SMS lub telefonicznie na podany 
przeze mnie numer telefonu. TAK NIE 
Wyrażam zgodę na wysyłanie na podany adres 
zamieszkania korespondencji zawierającej materiały 
reklamowe, oferty i inne materiały związane z działalnością
turystyczną np. katalogi, broszury 
Data i czytelny podpis klienta Podstawą prawną 
przetwarzania Państwa danych jest podpisana i udzielona 
zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia 
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, 
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze. Państwa dane mogą być 
przekazywane podmiotom współpracującym oraz 
kontrahentom realizującym usługi na rzecz klientów, którzy
zawarli umowę turystyczną. 
W związku ze zleconymi przez Zawisza Travel działaniami 
realizowanymi jako Administrator danych osobowych, 
Ponadto. informujemy że mają Państwo prawo do. żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych w tym poprzez przedstawienie 
dodatkowego oświadczenia, żądania usunięcia, 
przenoszenia danych lub ich ograniczenia przetwarzania. 
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zawisza  
Travel., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 27.12.2017 Zawisza Travel jest 
zobowiązane do odprowadzania składek na Turystyczny 
Funduszu Gwarancyjny (TFG). W związku z umową 
udziału w imprezie turystycznej składki 


