
UMOWA – ZGŁOSZENIE
(wypełnić  literami  drukowanymi)

ORYGINAŁ/KOPIA

Na pielgrzymkę / wycieczkę do .................................................................................................

W terminie: ............................................................. cena: ......................................................

1. NAZWISKO
(zgodne z paszportem)

2. IMIONA
(zgodne z paszportem)

3. IMIĘ OJCA

4. DATA I MIEJSCE
URODZENIA

5. OBYWATELSTWO

6. SERIA I NUMER 
PASZPORTU/ LUB 
DOWODU OSOBISTEGO

7. DATA I MIEJSCE 
WYDANIA PASZPORTU 
LUB DOWODU

8. DATA WAŻNOŚCI 
PASZPORTU LUB 
DOWODU

9. ADRES ZAMELDOWANIA 
PESEL

Kod pocz. :                    miejscowość :
                             
  Ul.                                     nr domu         nr miesz.:

11. TELEFON (e-mail)
12. ADRES DO 

KORESPONDENCJI

 W ciągu 3 dni od podpisania umowy Klient zobowiązuje się wpłacić zaliczkę               

w wysokości 30% ceny imprezy, zgodnie z warunkami uczestnictwa.

  Uzupełnienia wpłaty do pełnej należności Klient dokona nie później, niż na 30 dni przed

datą rozpoczęcia imprezy lub jeżeli w momencie podpisywania umowy, do 

rozpoczęcia imprezy pozostało mniej niż 30 dni, wpłaca on kwotę w pełnej 

wysokości.

  Zasady płatności określa Rozdział II „Warunków Uczestnictwa”.

 Komplet wymaganych dokumentów Klient dostarcza niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Wymagane dokumenty wskazuje BPT „Anioł Miłosierdzia”.

 Świadczenia ujęte w cenie określa program imprezy.

 Załączniki do „Umowy - Zgłoszenia”: program imprezy i „Warunki Uczestnictwa”



Uwagi: 

1. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się dowodem osobistym,
w pozostałych korzystamy z paszportu, który musi być ważny co najmniej
6 miesięcy od daty wjazdu. Osoby udające się do Izraela posiadające w paszporcie
stempel Syrii,  Libanu, Iranu, Iraku, Libii  lub Emiratów Arabskich powinny wymienić
paszport. 

2.  Cenę  pielgrzymki  i  opłaty  dodatkowe za  granicą  określa  „Cennik  Pielgrzymek”.
Świadczenia  ujęte  w  cenie  wyszczególniono  w  programach.  Opłaty  dodatkowe
(walutowe)  płatne  za  granicą  przeznaczono  na:  opłaty  graniczne,  przewodników,
parkingi, autostrady, opłaty wjazdowe do miast, napiwki dla obsługi hoteli i kierowców
itp. 

3.  Umowa  –  Zgłoszenie,  Warunki  Uczestnictwa  i  program  pielgrzymki  stanowią
uzupełniające się części Umowy. 

4. Dni liczono od momentu zbiórki przed wyjazdem do chwili powrotu do kraju. 
 
OŚWIADCZENIE KLIENTA: 

Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  treścią  Warunków  Uczestnictwa
stanowiącymi integralną część Umowy oraz warunkami ubezpieczenia i akceptuję je.
Prawdziwość danych zawartych w Umowie – Zgłoszeniu potwierdzam własnoręcznym
podpisem.  

________________________ ________________________________  
   (Data i czytelny podpis Klienta)                      (Pieczęć i podpis przedstawiciela BPT „Anioł Miłosierdzia”)



Klauzula Informacyjna RODO

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE "ANIOŁ MIŁOSIERDZIA" z siedzibą w 
Żarki 42-310, ul. Piłsudskiego 1, NIP 5771975050
2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w 
następujących celach: • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, • związanych z 
dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, 
wnioski i skargi, • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO), 
 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je 
na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

5) Pani/Pana dane będą przekazane do państw jedynie w zakresie koniecznym dla wypełnienia 
zawartej umowy. 

6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 
oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas 
obligować do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony 
naszych interesów. 

7) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku 
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, 
kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy 
też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo 
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 
nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji.


