
 

 

DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY:                  NUMER REZERWACJI:  

TYP IMPREZY:  Pielgrzymka          MIEJSCE WYKONANIA IMPREZY:  

TERMIN IMPREZY:     LICZBA PODRÓŻNYCH OBJĘTYCH UMOWĄ: 1 

CENA IMPREZY:     HOTEL:  pokoje 2,3,4 osobowe 

TRANSPORT:  

TERMINY I WYSOKOŚĆ FAKTYCZNIE DOKONANYCH  PRZEDPŁAT  

-  
OPIEKA PILOTA:  

POCZĄTEK IMPREZY/ZBIÓRKA: GODZINA:  

z następującą osobą (Podróżnym) : 

         NAZWISKO /   IMIONA PESEL ADRES TELEFON 

 
 
 

   

 

  

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:  

Administratorem danych jest Gabriel Mir  (dane j.w). Podanie danych osobowych Podróżnego w tym osoby małoletniej jest dobrowolne. Jednakże ich 

niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Podróżny ma prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pozyskane dane są 

potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o Imprezach Turystycznych i Powiązanych 

Usługach Turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 oraz do rezerwacji hoteli, biletów lotniczych, 

ubezpieczenia od Kosztów Leczenia i  Nieszczęśliwych Wypadków Podróżnych za wyjątkiem osób z chorobami przewlekłymi. Dlatego tez Podróżny 

wyraża zgodę na: 

 przetwarzanie danych w celach organizacji imprezy turystycznej:  przesyłanie/wgląd do/ danych drogą mailową do osób związanych z 

organizacją i realizacją i zabezpieczeniem imprezy turystycznej: m. in Ubezpieczyciela, pracowników firmy/pilotów, pośredników, 

hoteli/pensjonatów w których nastąpi zakwaterowanie w czasie trwania imprezy turystycznej, liniom lotniczym w celu rezerwacji biletów 

jeśli impreza ma charakter samolotowy lub autokarowo – samolotowy itp.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Warunkami Uczestnictwa w imprezie Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego ‘’Gabriel Mir’’, Programem, 

Zakresem Ubezpieczenia oraz Świadczeń zawartych w umowie i w pełni je akceptuję.  
Jednocześnie upoważniam Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ‘’Gabriel Mir’’ do wystawiania faktur VAT bez mojego podpisu oraz przetwarzania 

moich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.  

 

KWOTA UBEZPIECZENIA: EUROPA, STANDARD KL 25 000 EURO, NNW 20 000 PLN +BP 1100 PLN,  

  

- Za wyjątkiem osób z chorobami przewlekłymi.  

- Osoby z przewlekłymi chorobami mogą indywidualnie ubezpieczyć się od zaostrzenia choroby przewlekłej. Brak 

    zgłoszenia informacji do ubezpieczenia o chorobie przewlekłej będzie skutkowało brakiem wypłaty za leczenie.  

    Koszt dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych: 10zł za dzień .(Europa); 15zł na dzień (Świat) 

  - Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę 

    turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej zapoznałem/am się z 

    następującymi OWU SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr  4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA    

Polska TU S.A. z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz z IPID Bezpieczne Podróże ( dokument zawierający informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym . Wyrażam zgodę na  udostępnienie Signal Iduna  przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji 

medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy 

ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

- Wszelkie roszczenia pieniężne związane z ewentualnym zniszczeniem mienia przez Podróżnego w czasie trwania Imprezy pokrywa        

Podróżny 

 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora    

 

                                       

                     …………………………….    …………………………………………………………….  
                                                                                                                                            
                            Podpis Organizatora                                                                          Podpis Podróżnego lub osoby upoważnionej a w przypadku małoletniego - rodziców 

 
 
 
 
  

                                  UMOWA ZGŁOSZENIE 
 

Zawarta pomiędzy: Moniką Zawadzką reprezentującą Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ‘’Gabriel Mir’’ 

04-963 Warszawa ul. Derkaczy 69 m 2.  Tel: 506 166 343; 513 599 323; e-mail: gabrielmir@gabrielmir.pl 

Wpis do Rejestru Organizatorów  i Pośredników Turystycznych wydane przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego   Nr  1954 

Konto bankowe PKO S.A. 85 1240 1095 1111 0010 8604 7909 

 

„GDYBYŚ WIEDZIAŁ, JAK BARDZO CIĘ KOCHAM PŁAKAŁBYŚ Z RADOŚCI” 
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