OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ „WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KRAJOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH” I PROGRAMEM IMPREZY, KTÓRE STANOWIĄ
INTEGRALNĄCZĘŚĆ UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE.
AKCEPTUJĘ JE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. ZGŁASZAM RÓWNIEŻ UDZIAŁ W IMPREZIE WYŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI
ZA ICH UDZIAŁ W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W „WARUNKACH UCZESTNICTWA”.
2. PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (-AM) SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno–Wypoczynkowe „Natura
Tour” Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:
Administratorem Pana(i) / Państwa danych osobowych / danych osobowych Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka* jest Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe Natura
Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4.
Pana(i) / Państwa dane osobowe / dane osobowe Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka* zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży usługi turystycznej, a ich przewidywanym
odbiorcą jest gestor bazy wypoczynkowej.
Przysługuje Panu(i) / Państwu prawo dostępu do treści swoich danych / danych osobowych Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka, a także prawo ich poprawiania oraz prawo żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
Obowiązek podawania danych osobowych administratorowi danych osobowych uregulowany jest odpowiednimi przepisami:
– Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10.04.1974 r. (t.j Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenia ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999, z 2002 r. z późn. zm.)
– Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.06.1991 r. (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z 1997 r. z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
– Ustawy o usługach turystycznych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. 223 poz. 2268 z 2004 r. z późn. zm.)

..............................................................................................................
data, pieczęć, podpis organizatora

……………………………………….
data, podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez KPTW „Natura Tour” Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002r. z późn. zm. ).
* niepotrzebne skreślić

........................................................
data, podpis uczestnika

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ „WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KRAJOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH” I PROGRAMEM IMPREZY, KTÓRE STANOWIĄ
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE.
AKCEPTUJĘ JE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. ZGŁASZAM RÓWNIEŻ UDZIAŁ W IMPREZIE WYŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI
ZA ICH UDZIAŁ W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W „WARUNKACH UCZESTNICTWA”.
2. PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (-AM) SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno–Wypoczynkowe „Natura
Tour” Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:
Administratorem Pana(i) / Państwa danych osobowych / danych osobowych Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka* jest Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe Natura
Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4.
Pana(i) / Państwa dane osobowe / dane osobowe Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka* zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży usługi turystycznej, a ich przewidywanym
odbiorcą jest gestor bazy wypoczynkowej
Przysługuje Panu(i) / Państwu prawo dostępu do treści swoich danych / danych osobowych Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka, a także prawo ich poprawiania oraz prawo żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
Obowiązek podawania danych osobowych administratorowi danych osobowych uregulowany jest odpowiednimi przepisami:
– Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10.04.1974 r. (t.j. Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenia ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999, z 2002 r. z późn. zm.)
– Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.06.1991 r. (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z 1997 r. z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
– Ustawy o usługach turystycznych z 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. 223 poz. 2268 z 2004 r. z późn. zm.)

..............................................................................................................
data, pieczęć, podpis organizatora

……………………………………….
data, podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez KPTW „Natura Tour” Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
tj. Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002r. z późn. zm. ).
* niepotrzebne skreślić

........................................................
data, podpis uczestnika

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ „WARUNKÓW UCZESTNICTWA W KRAJOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH” I PROGRAMEM IMPREZY, KTÓRE STANOWIĄ
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE.
AKCEPTUJĘ JE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. ZGŁASZAM RÓWNIEŻ UDZIAŁ W IMPREZIE WYŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI
ZA ICH UDZIAŁ W TERMINIE PRZEWIDZIANYM W „WARUNKACH UCZESTNICTWA”.
2. PONADTO OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (-AM) SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno–Wypoczynkowe „Natura
Tour” Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:
Administratorem Pana(i) / Państwa danych osobowych / danych osobowych Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka* jest Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe Natura
Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4.
Pana(i) / Państwa dane osobowe / dane osobowe Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka* zbierane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży usługi turystycznej, a ich przewidywanym
odbiorcą jest gestor bazy wypoczynkowej
Przysługuje Panu(i) / Państwu prawo dostępu do treści swoich danych / danych osobowych Pana(i) / Państwa niepełnoletniego dziecka, a także prawo ich poprawiania oraz prawo żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
Obowiązek podawania danych osobowych administratorowi danych osobowych uregulowany jest odpowiednimi przepisami:
– Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10.04.1974 r. (t.j. Dz.U. Nr 139, poz. 993 z 2006r. z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz
prowadzenia ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236, poz. 1999, z 2002 r. z późn. zm.)
– Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.06.1991 r. (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z 2004 r. z późn. zm.)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z 1997 r. z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
– Ustawy o usługach turystycznych z 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. 223 poz. 2268 z 2004 r. z późn. zm.)

..............................................................................................................
data, pieczęć, podpis organizatora

……………………………………….
data, podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez KPTW „Natura Tour” Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
tj. Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002r. z późn. zm. ).

* niepotrzebne skreślić

........................................................
data, podpis uczestnika

