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Umowa – Zgłoszenie 
 

Symbol imprezy: W2911 Zakwaterowanie: Hotel/ pensjonat *** 

Kraj i miejscowość: BiH, Medjugorie Wyżywienie: HB ( Śniadania i obiadokolacje) 

Termin: 20.07 – 30/31.07.2020 Transport: autokar 

Ilość osób:  Wyjazd (miejsce i godz.): Panewniki 

Wymagania spe-
cjalne: 

 Ubezpieczenie: NNW i KL 

 

Lp. Nazwisko i imię Adres, telefon, e-mail: 
Data urodzenia 

Cena (wg załączo-

nej oferty) Nr paszportu lub nr 
dow. osobistego 

1  

miasto, kod 
ulica i nr 

  

1800 
tel.  

 
e-mail:  

2  

miasto, kod 
ulica i nr 

  

 
tel.  

 
e-mail:  

3  

miasto, kod 
ulica i nr 

  

 
tel.  

 
e-mail:  

4  

miasto, kod 
ulica i nr 

  

 
tel.  

 
e-mail:  

W sumie do zapłaty:  
 

Zaliczka Dopłaty 

Wpłacono zaliczkę:  KP nr - Data dopłaty Kwota dopłaty KP nr / podpis 

Pozostaje do zapłaty:     

Do dnia:     

Sposób zapłaty: Przelew / gotówka Sposób dopłaty: Przelew / gotówka 

 
UMOWA WAŻNA TYLKO Z DOWODEM WPŁATY !!! 

1.  W imieniu własnym oraz za zgodą i upoważnieniem osób wyżej wymienionych, oświadczam, iż akceptuję Warunki Uczestnictwa Biura Usług Tury-
stycznych Jagatour i ogólne warunki ubezpieczenia oraz, że zapoznałem się z ofertą, która stanowi integralną część umowy. Zgłaszam również udział 
w imprezie wyżej wymienionych osób i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w terminie przewidzianym Warunkami Uczestnictwa. 
2. Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz danych osobowych osób dodatkowo przeze mnie za ich zgodą i upoważnieniem zgłoszonych. Danę będą przetwarzane zgodnie z 
umową podpisaną z Biurem Turystycznym JAGATOUR z oddz. we Wrocławiu, przy ul. Skarbowców 83b jako niezbędne do prawidłowej realizacji 
imprezy turystycznej. 4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach - jeden dla Klienta, drugi dla Jagatour 

 

Prosimy o wypełnienie krótkiej dobrowolnej miniankiety: 

1 Który raz korzystasz z naszej oferty ?  

2 
W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej ofercie ? 

plakat  ulotka  gazeta, tytuł  internet  od znajomych  inne  

3 Dlaczego wybrałeś naszą ofertę ? 
 
 

 
 
 

....................................................................... 
Klient 

............................................. 
Data 

....................................................................... 
Przedstawiciel Jagatour 

http://www.jagatour.pl/


 

 

53 – 025 Wrocław, ul. Skarbowców 83 b 

tel./fax (71) 3397307, 502641628 

biuro@jagatour.pl, www.jagatour.pl 

Wpis do rejestru organizatorów turystyki: 250/50/03/2004 
Bank Millennium 37 1160 2202 0000 0000 6491 4284 

NIP: 898–100–86–13 

 

www.jagatour.pl 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osób dodatkowo przeze mnie za ich zgodą i upoważnie-
niem zgłoszonych. Danę będą przetwarzane zgodnie z umową podpisaną z Biurem Turystycznym JAGATOUR z oddz. we Wrocławiu, przy ul. Skar-
bowców 83b jako niezbędne do prawidłowej realizacji imprezy turystycznej. Brak zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczny z niemożliwo-
ścią realizacji imprezy turystycznej dla danej osoby.  

……………………….………………….…………………. 
imię i nazwisko 

……………………….………………….…………………. 
podpis osoby wyrażającej zgodę 

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektro-
niczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez PRUS EKSPORT IMPORT JAGATOUR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przesmyckiego 
15, 51-115 Wrocław oddz. przy ul. Skarbowców 83b  53-025 Wrocław 
 

……………………….………………….…………………. 
podpis osoby wyrażającej zgodę 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE – informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  PRUS EKSPORT IMPORT JAGATOUR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Przesmyckiego 15, 51-115 Wrocław, oddz. przy ul. Skarbowców 83b  53-025 Wrocław 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wycieczki tj. tworzenie listy do ubezpieczenia, rooming w hotelu, itp. Podstawa prawna prze-
twarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane 
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.  
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