ODDECH S.C.
Ul. Tuwima 28
84-120 Władysławowo
www.od-dech.pl
e-mail:info@od-dech.pl

UMOWA REZERWACJI IMPREZY

Rodzaj imprezy: (wybierz zaznaczając „X”)
Kurs windsurfingowy
Półkolonia
Obóz studencki

termin

….
….
….

………………………

Data zgłoszenia..........................
Kalkulacja ceny (wypełnia biuro)
Cena podstawowa..............................
Dopłaty /Rabaty..................................
...........................................................
...........................................................
..........................................................
Do zapłaty: ........................................

Uczestnik:

imię: ……………………………………………………….…………………..
nazwisko: …………………………………………………..…………….
data urodzenia: ………………………………….………………….
adres: ……………………………..…………………………….…………….
telefon: …………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………….…..
Zamawiający:

imię: …………………………………………………….….……………..
nazwisko: ……………………………………………….…………….
adres: ……………………………..…………………………………..….
telefon: …………………………………………………………….….
e-mail: …………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
- dane zawarte w formularzu zgłoszenia są zgodne z prawdą;
- uczestnik nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania sportu;
- warunki powyższej umowy oraz „Regulamin uczestnictwa w imprezach sportowych firmy ODDECH”, będące integralną częścią tej umowy, są mi znane, rozumiem je i akceptuję;
- zdaję sobie sprawę, że propagowane sporty mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia;
- wyrażam zgodę na udział w imprezie mojego dziecka (dzieci) *;
- ubezpieczenia zdrowotnego i OC uczestnik dokonuje we własnym zakresie;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez firmę ODDECH w celu potrzeb marketingowych oraz
informacyjnych

TAK / NIE

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną do tyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuje otrzymywanie za pośrednictwem telefoni oraz
poczty email informacji

TAK /NIE.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w
każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej
rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez firmę ODDECH o celu ich zbierania, dobrowolności podania,
prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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).

*dotyczy uczestników niepełnoletnich

Podpis i pieczęć biura

Data i podpis zamawiającego

..................................................

............................................

