
Szczegółowe Warunki Uczestnictwa - Lato 2019 zawierające warunki transportu oraz politykę prywatności i formularz informacyjny

1. Opiekun poprzez wypełnienie i  podpisanie  Umowy Zgłoszenia lub zgłoszenia na stronie  internetowej oświadcza,  że w imieniu własnym i osób zgłaszanych
zapoznał się ze stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy załącznikami: Program Imprezy, Szczegółowe Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych
zawierające Warunki Transportu, Politykę Prywatności oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW w TUiR AXA i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Opiekun
potwierdza  także,  że  został  zapoznany  z  informacjami  dotyczącymi:  przeciwwskazań  zdrowotnych  związanych  z  uczestnictwem  w  imprezie,  możliwości
ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach
turystycznych z późn. zm. oraz Kodeksu Cywilnego. Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów Sp. z o.o. zwane dalej Organizatorem wpisane jest do Rejestru
Organizatorów  i  Pośredników  Turystycznych  prowadzonego  przez  Marszałka  Województwa  Łódzkiego  pod  numerem  291.  Organizator  posiada  gwarancję
ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności organizatora turystyki w TUiR AXA S.A. o numerze 04.232.630 ważna
od 27.03.2018 do 26.03.2019 (gwarancja obejmuje pokrycie kosztów powrotu do kraju Klientów oraz kwoty niezbędne na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych
przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych). W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem
26 listopada 2016 r.  Organizator  składa  miesięczne deklaracje  i  wpłaca składkę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  TURYSTYCZNY FUNDUSZ
GWARANCYJNY to tzw.  II  filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i  pośredników turystycznych. Celem utworzenia Turystycznego Funduszu
Gwarancyjnego jest  zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i  przerwane imprezy turystyczne dla
klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Zgłoszenia klientów organizatorów turystyki przyjmuje właściwy marszałek
województwa.

2. Uczestnicy  Imprez  organizowanych na  terenie  Polski  są  objęci  ubezpieczeniem  od  Następstw Nieszczęśliwych  Wypadków,  do kwoty  10000  PLN  zgodnie  z
Ogólnymi  Warunkami  Ubezpieczenia  NNW w TUiR  AXA  stanowiącymi  załącznik  do  niniejszej  umowy.  Strona  umowy  oświadcza  w  imieniu  własnym  oraz
uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy otrzymała „Ogólne Warunki
Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 wraz z
pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez biuro podróży umowy ubezpieczenia na rzecz strony i na rzecz tych
uczestników oraz  oświadcza w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuje te warunki ubezpieczenia.  W imieniu własnym oraz uczestników imprezy
turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymała Informację o zasadach przetwarzania
danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. będącej administratorem danych osobowych strony oraz danych tych
osób,  podanych  we  Wniosku  o  ubezpieczenie,  która  [AXA  Ubezpieczenia  TUiR  S.  A.]  będzie  przetwarzała  te  dane  w  celu  zawarcia  i  wykonania  umowy
ubezpieczenia na rachunek strony umowy i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie, jednak przyjmuje do wiadomości, że ich niepodanie uniemożliwi
zawarcie umowy ubezpieczenia na rachunek strony i na rachunek ww. osób. Stronie przysługuje prawo wglądu i modyfikacji danych oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

3. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie druku zgłoszenia w biurze lub na stronie internetowej przez Opiekuna (lub uczestnika, jeżeli jest pełnoletni) oraz
wpłatę zaliczki. Organizator po otrzymaniu wpłaty zaliczki przesyła umowę w formie elektronicznej na podany adres mailowy.

4. Umowa obowiązuje po otrzymaniu przez organizatora wpłaty zaliczki. Opiekun wpłaca zaliczkę w wysokości ustalonej dla danej imprezy. Pozostałą należność
Opiekun jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem skreślenia z listy uczestników. W przypadku podpisywania
umowy w terminie krótszym niż 30 dni do dnia rozpoczęcia imprezy, wymagana jest pełna wpłata. 

5. Informujemy, iż faktury VAT dla uczestnika lub zakładu pracy wystawiamy niezwłocznie po zgłoszeniu do Organizatora zapotrzebowania i przekazania wszystkich
danych niezbędnych do jej wystawienia. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 106i ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2017.0.1221) fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Po upływie tego terminu faktury VAT nie będą wystawiane.

6. Po  zawarciu  umowy  uczestnik  otrzymuje  kartę  obozową  i  inne  niezbędne  przy  danej  imprezie  dokumenty.  Organizator  zaleca  zawarcie  dodatkowego
ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z imprezy z przyczyn losowych, a także wcześniejszego z niej powrotu. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest wliczone w
cenę imprezy. Ubezpieczenie z tytułu rezygnacji można wykupić tylko i wyłącznie w dniu zawierania umowy (opcje dodatkowe w formularzu rezerwacyjnym).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub imprezy fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby uczestników (poniżej 10 osób) najpóźniej na 7 dni
przed jej rozpoczęciem. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania imprezy) z winy organizatora uczestnik otrzymuje do wyboru: zwrot pełnej wpłaconej do
tego czasu kwoty lub skierowanie na inną imprezę zaproponowaną przez organizatora. Z tego powodu nie przysługują żadne odszkodowania ani odsetki.

8. Rezygnacja udziału uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w dzień niewykonania przez uczestnika określonych
w niniejszych  Warunkach  Uczestnictwa czynności.  Organizator  ma prawo obciążyć  uczestnika  faktycznymi  kosztami,  jakie  poniesie  w związku  z  rezygnacją
uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia imprezy turystycznej z
której rezygnuje uczestnik. Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest
wyłącznie działaniem lub zaniechaniem uczestnika. Organizator nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli uczestnik odstępujący od
umowy wskaże osobę, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty
poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

9. W przypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego organizatora imprezy.
10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  miejsca  rozpoczęcia  i  zakończenia  rejsu  oraz  przesunięć  w  terminach.  W  takiej  sytuacji  uczestnik  zostanie

poinformowany  pocztą  lub  mailem.  Bez  wcześniejszego  poinformowania  uczestników nastąpić  mogą  zmiany  godzin  rozpoczęcia  i  zakończenia  imprezy  w
szczególności uzależnione od godzin przyjazdu autokarów. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu imprezy spowodowane siłą wyższą.

11. Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, konieczność ponoszenia
wysiłku podczas wiosłowania, jazdy rowerem, pracy na jachcie itp.). Podpisując zgłoszenie Opiekun akceptuje te warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą
stanowić podstawy reklamacji. Opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach
programowych z powodów niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku itp.). Odbiór uczestnika musi nastąpić w ciągu 24 godzin od powiadomienia ich o
tym.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w szczególności sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, telefoniczne
itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody i ogranicza ją do dwukrotności
ceny imprezy.

13. Ewentualne reklamacje - jeżeli to możliwe - należy składać bezpośrednio na miejscu, w trakcie trwania imprezy lub najpóźniej w ciągu 30 dni po jej zakończeniu,
w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  posiadania  następujących  dokumentów:  dokumentu  tożsamości  (dowód,
legitymacja), całkowicie wypełnionej karty obozowej, dokumentu zaświadczającego o posiadaniu uprawnień do korzystania z bezpłatnych usług medycznych lub
polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia.  Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika i
spowodować nieprzyjęcie uczestnika na imprezę.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, regulaminów (w szczególności



dotyczy spożywania  i  posiadania  alkoholu,  narkotyków i  innych środków odurzających  oraz  samowolnych  kąpieli  i  oddaleń)  lub  szczegółowych warunków
uczestnictwa w imprezach. Kosztami wydalenia obciążony będzie Opiekun.

15. Informujemy, że podczas kolonii, obozów i rejsów organizowanych przez Organizatora wykonywane są pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy
Opiekun poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika w formie filmu lub fotografii analogowej i cyfrowej
oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku braku zgody prosimy o złożenie
pisemnego oświadczenia.

16. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 z późn. zm. i Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.).

Warunki Transportu

1. Ogólne warunki:
1. Usługę transportu zorganizowanego należy wykupić najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
2. Transport może odbywać się autokarem, busem lub pociągiem.
3. Podane godziny przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, remonty na drogach lub inne nieprzewidziane sytuacje.
2. Uczestnik ma obowiązek:
1. Podać miasto wyjazdu i uiścić związaną z tym dodatkową opłatę. Wszelkie zmiany lub rezygnację z transportu należy zgłaszać najpóźniej na 14 dni przed datą

wyjazdu.
2. Punktualnie przybyć na zbiórkę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z transportu w przypadku spóźnienia uczestnika.
3. Posiadać odpowiednie dokumenty – legitymację szkolną lub studencką (dokumenty uprawniające do zniżki na przejazdy pociągami PKP) oraz wypełnioną kartę

kwalifikacyjną. Brak karty może być przyczyną odmowy przyjęcia na obóz.
4. Zabranie odpowiedniej ilości bagażu i  troska o niego. Bagaż nie powinien być za ciężki, tak by uczestnik sam mógł go podnieść. Za rzeczy pozostawione w

środkach transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnika obowiązuje przestrzeganie regulaminu przewozu określonego przez przewoźnika.
5. Uczestnicy  dojeżdżający  własnym  transportem  proszeni  są  o  przybycie  w  dniu  rozpoczęcia  imprezy  pomiędzy  godziną  14.00-16.00.  Uczestnik  imprezy

zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz z osobą dorosłą do kierownika obozu lub instruktora dyżurnego w celu odnotowania obecności.
6. Wyjazd  z  imprezy  -  uczestnik  imprezy  zobowiązany  jest  do  opuszczenia  ośrodka  w  dniu  zakończenia  imprezy  do  godziny  10.00  -  12.00.  W  przypadku

wcześniejszego opuszczenia imprezy, rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego zawiadomienia biura lub kierownika obozu oraz pisemnego
potwierdzenia odbioru dziecka.

3. Obowiązki Organizatora:
1. Zapewnienie opieki nad uczestnikami. W każdym środku transportu jedzie minimum 1 opiekun grupy.
2. Przekazanie  informacji  na  temat  dokładnej  godziny  i  miejsca  odjazdu  (najpóźniej  na  3  dni  przed  dniem  rozpoczęcia  imprezy)  i  powrotu  oraz  informacji

kontaktowych do opiekuna grupy.
3. Zorganizowanie przesiadek pomiędzy PKP a autokarem, zarówno w drodze na imprezę jak i w czasie powrotu.
4. Zapewnienie miejsc siedzących wszystkim uczestnikom. Miejsca w autokarach nie są numerowane, wskazuje je opiekun.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany godziny odjazdów i  przyjazdów. Organizator zobowiązany jest  w tym przypadku powiadomić  uczestników o zmianie  najpóźniej  na 12 godzin przed

terminem wyjazdu.
2. Zastosowania innego środka transportu na niektórych trasach. W przypadku małej liczby osób dowóz może nastąpić minibusem lub samochodem osobowym.
3. Organizowania przesiadek na trasie i dodatkowych postojów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami PKP.
5. Odwołania przejazdu w przypadku małej liczby uczestników - poniżej 6 osób - z danego miasta. W przypadku, gdy nie zbierze się grupa 6 osobowa na transport

zorganizowany proponujemy transport z najbliższych możliwych miejscowości.
5. Orientacyjne godziny i miejsca zbiórek:
1. Podane w poniższej tabeli godziny zbiórek (w dniu rozpoczęcia imprezy), godziny powrotów (w dniu zakończenia imprezy) oraz miejsca zbiórek są orientacyjne i

mogą ulec zmianie. Pełen komunikat dojazdowy dostępny będzie na stronie internetowej na ok 3-5 dni przed wyjazdem

Miasto Wyjazd Powrót Miejsce zbiórki
Łódź 09:30 18:00 Aquapark FALA, al. Unii Lubelskiej 4
Warszawa 12:00 15:30 Dworzec PKP Warszawa Wschodni
Katowice 07:40 19:55 Dworzec PKP Katowice
Kraków 07:00 20:25 Dworzec PKP Kraków Główny
Wrocław 08:00 19:30 Dworzec PKP Wrocław Główny
Poznań 10:00 17:30 Dworzec PKP Poznań Główny
Gdańsk 15:40 11:50 Dworzec PKP Gdańsk Główny
Gdynia 15:00 12:25 Dworzec PKP Gdynia Główny
Toruń 11:55 15:33 Dworzec PKP Toruń Główny
Szczecin 10:30 16:55 Dworzec PKP Szczecin Główny
Kielce 08:30 18:50 Dworzec PKP Kielce
Częstochowa 09:00 18:45 Dworzec PKP Częstochowa
Piotrków Trybunalski 10:00 17:50 Dworzec PKP Piotrków Trybunalski
Skierniewice 10:45 17:00 Dworzec PKP Skierniewice
Leszno 09:00 18:20 Dworzec PKP Leszno
Gniezno 10:45 17:00 Dworzec PKP Gniezno
Jabłonowo Pomorskie 12:30 15:10 Dworzec PKP Jabłonowo Pomorskie
Olsztyn 14:15 13:15 Dworzec PKP Olsztyn Główny
Koszalin 13:00 14:40 Dworzec PKP Koszalin
Elbląg 16:45 11:00 Dworzec PKP Elbląg
Lublin 08:40 18:45 Dworzec PKP Lublin



Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów sp. z o.o.

będzie/będą ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej,

zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Organizator stał się niewypłacalny.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

• – Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

• – Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

• – Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem

turystycznym.

• –  Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę,  powiadamiając  o tym w rozsądnym terminie,  z  zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych

kosztów.

• –  Cena  imprezy  turystycznej  może  zostać  podwyższona  jedynie  wtedy,  gdy  wzrosną  określone  koszty  (na  przykład  koszty  paliwa)  i  zostało  to  wyraźnie

przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka

ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej,  podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli  organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny,

podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

• – Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów

imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem,

podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

• – W wyjątkowych okolicznościach – na przykład, jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą

wpłynąć  na  imprezę  turystyczną  –  podróżni  mogą,  przed  rozpoczęciem  imprezy  turystycznej,  rozwiązać  umowę  bez  ponoszenia  jakiejkolwiek  opłaty  za

rozwiązanie.

• – Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

• – Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez

dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku, gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy

turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

• –  Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki  ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług

turystycznych.

• – Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

• – W przypadku, gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu

imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Organizator wykupił w AXA Ubezpieczenia

Towarzystwo  Ubezpieczeń  i  Reasekuracji  S.A.  zabezpieczenie  na  wypadek  niewypłacalności.  Podróżni  mogą  kontaktować  się  z  tym  podmiotem  lub  w

odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki, al. Piłsudskiego 8, 90-051

Łódź), jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora  dojdzie do odmowy świadczenia usług.

[Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego: www.konsument.gov.pl/uploads/werjsa%20polska.pdf

dostęp 07.11.2018 ]

http://www.konsument.gov.pl/uploads/werjsa%20polska.pdf


Polityka Prywatności

Szanowni Państwo! 

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 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) informujemy o naszej Polityce Prywatności. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, 
adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej 
lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest Organizator z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 12 lok 3, posiadająca NIP 7272742096, REGON 100652395, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000327025, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. (42) 630 73 01, 

2. Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 12 lok 3 w celu: 

• podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty, 

• realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez  Organizatora

• dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych, 

• ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej, 

• marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług. 

3. Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z  Organizatorem

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez
niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 
prawne lub informatyczne. 

5. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: - w 
celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed 
ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, - w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i
podatkowych, - w celach statystycznych. 

6. Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu 
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania 
ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. 
Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach: - wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim 
są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego - wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają 
Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Administrator dokładał będzie starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym 
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem
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