
1 
 

Ogólne Warunki Uczestnictwa 
w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne Wrocławianka 

zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą 
Zbigniew Filipowicz AXA-WROC Handel i Turystyka 

Nr zezwolenia 638 wydanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 
Zwroty i pojęcia użyte w Ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej mają następujące 
znaczenie: 
1. Administratordanych osobowych Podróżnych - Zbigniew Filipowicz prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Filipowicz AXA-WROC Handel i Turystyka, z siedzibą 
we Wrocławiu (51-126) przy ul. Pleszewskiej 16/14, posiadający numer NIP 895110910 oraz w 
zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczeniaUNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 1070006155, REGON: 140806789, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271543, kapitał 
zakładowy w wysokości 141.730.747,00 zł w całości opłacony; 
2. warunki uczestnictwa - niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 
organizowanych przez firmę Zbigniew Filipowicz AXA-WROC Handel i Turystyka - zwane dalej Biurem 
Turystycznym Wrocławianka; 
1. ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, z 2018 r. poz. 650.); 
2. umowa–umowa udziału w imprezie turystycznej zawarta z Organizatorem; 
3. strony–Organizator imprezy turystycznej i Podróżny; 
4. Organizatorimprezy turystycznej– Zbigniew Filipowicz prowadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą Zbigniew Filipowicz AXA-WROC Handel i Turystyka, z siedzibą we Wrocławiu (51-126) 
przy ul. Pleszewskiej 16/,14 posiadający numer NIP 895110910- zwany dalej Biurem Turystycznym 
Wrocławianka; 
5. Podróżny–każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na 
podstawie umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy; 
6. usługa turystyczna – impreza turystyczna Organizatora imprezy turystycznej spełniająca 
warunki, o których mowa w art. 5 ustawy; 
7. rozpoczęcie imprezy turystycznej –rozpoczęcie wykonywania usług turystycznych w 
ramach tej samej imprezy turystycznej; 
8. trwały nośnik –materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organizatorowi 
imprezy turystycznej przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób 
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje 
służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 
9. punkt sprzedaży –ruchome lub stałe miejsce prowadzenia sprzedaży imprez turystycznych 
lub powiązanych usług turystycznych, jak również strony internetowe sprzedaży lub podobne punkty 
sprzedaży online, z uwzględnieniem przypadków, gdy internetowe strony sprzedaży lub punkty 
sprzedaży online przedstawiane są Podróżnym jako jeden punkt obsługi, w tym usługa dostępna 
telefonicznie; 
10. zabezpieczenie finansowe – gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa 
ubezpieczenia na rzecz Podróżnych lub umowa o turystyczny rachunek powierniczy, o których mowa 
w art. 7 ust. 2 pkt 1–3 ustawy; 
11. nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności –sytuacja pozostająca poza kontrolą strony 
powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto 
wszelkie rozsądne działania; 
12. niezgodności –niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych 
imprezą turystyczną; 
1. Ubezpieczyciel - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 1070006155, REGON: 140806789., wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271543, kapitał 
zakładowy w wysokości 141.730.747,00 zł w całości opłacony. 
II OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PODRÓŻNYCH 
1. Organizator turystyki udziela Podróżnemu, zanim Podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek umową 
o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą,informacjidotyczących głównych 
właściwości usług turystycznych w postaci: 
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a) Informacji zawartych w standardowym formularzu informacyjnym do umów o udział w imprezie 
turystycznej, stanowiącego załącznik nr 1 lub 2 do ustawy, 

b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy, zwanych dalej Informacjami o imprezie 
turystycznej. 

2. Przed zawarciem umowy Organizator przedstawia Podróżnym informacje o przepisach 
paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
imprezie, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowa na odwiedzanych obszarach. 
III. ZAWARCIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
1. Zawarcie umowy pomiędzy Podróżnym, a Biurem Turystycznym Wrocławianka, następuje po 
podpisaniu umowy oraz zapoznaniu się przez Podróżnegoz Ogólnymi warunkami uczestnictwa, 
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Informacjami o imprezie turystycznej, Standardowym 
formularzem informacyjnym oraz podpisaniu Oświadczenia o stanie zdrowia, a także po terminowym 
dokonaniu zapłatycałości ceny za imprezę turystyczną. 
2. W przypadku zawierania przez Podróżnego umowy na rzecz osoby trzeciej, Podróżny 
wskazuje tą osobę w umowie. 
3. Jeżeli Podróżny nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, przy zawieraniu umowy 
działa za niego przedstawiciel ustawowy. 
4. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają Umowę na 
rzecz zgłoszonych Podróżnych i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych Podróżnych o 
szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. 
5. Jeżeli Podróżny dopuścił się zwłoki w zapłacie należności lub nie dostarczył wymaganych 
dokumentów w podanym terminie, a Organizator udzielił Podróżnemu będącemu w zwłoce 
dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie jego bezskutecznego 
upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, wówczas Organizator jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy. W takim wypadku Podróżnemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty (o ile 
została wpłacona),zaś Organizatorowi przysługuje prawo żądania zapłaty kwot stanowiących 
równowartość faktycznie poniesionych kosztów w związku z dokonanymi już czynnościami 
zmierzającymi do organizacji imprezy turystyczneji naliczenia opłat wskazanych w pkt. VIII ust. 3 i 4. 
6. W przypadku zmiany danych osobowych, adresu zamieszkania, wymiany paszportu itp. 
Podróżny zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, który nie ponosi 
odpowiedzialności za konsekwencje z tym związane. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania 
paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające z działań i decyzji 
uprawnionych organów i służb. 
IV. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Oferta cenowa imprezy turystycznej oraz kosztów dodatkowych została opracowana na 
podstawie zebranych informacji, stanu prawnego oraz poziomu kursów walut aktualnych w dniu jej 
udostępniania. Podane w ofercie informacje o cenach biletów wstępu, imprez fakultatywnych, 
komunikacji miejskiej itp. mają charakter orientacyjny. 
2. Cena imprezy turystycznej obejmuje świadczenia podane w umowie. 
3. Cenę zniżkową dla dziecka stosuje się, gdy jest ono zakwaterowane z co najmniej dwoma 
osobami pełnopłatnymi, chyba że w umowie zapisano inaczej. 
4. Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat związanych z realizacją 
imprezy turystycznej lub z usługami indywidualnie zamawianymi podczas pobytu za granicą (np. 
opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym). 
5. Warunkiem wpisania na listę Podróżnych imprezy turystycznej jest: podpisanie umowy, 
zapoznanie się i zaakceptowanie Ogólnych warunkówuczestnictwa, Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia, Informacjio imprezie turystycznej, Standardowego formularza informacyjnego, 
podpisanie Oświadczenia o stanie zdrowia i dodatkowychdokumentówdotyczących określonej oferty 
turystycznej, a także dokonanie wpłaty należności w terminie na 180-21 dni przed rozpoczęciem 
imprezy lub w innym terminie określonym w umowie. 
6. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają 
wpłaty pełnej kwoty. 
7. Ceny usług i świadczeń dla Podróżnych są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów 
i usług w aktualnie obowiązującej wysokości. 
8. Miejscem wpłat należności finansowych przez Podróżnego wynikających z zawartej umowy 
jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa biura Organizatora. 
9. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez Podróżnegonajpóźniej w 
terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, chyba że strony w umowie zastrzegą 
inny termin płatności. 
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10. W razie niedokonania wpłaty ceny w terminie określonym w pkt.9 umowa rozwiązuje się w 
dniu następującym po ostatnim dniu tego terminu, chyba że Organizator wyrazi zgodę na przedłużenie 
terminu zapłaty. 
11. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Organizatora, za termin zapłaty 
uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. Koszty operacji bankowych ponosi Podróżny. 
V ZMIANA CENY 
1. Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe 
wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że Podróżny 
ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów. 
2. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany: 
a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł 
zasilania; 
b) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie 
turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy 
turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i 
zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; 
c) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. 
3. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w 
okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 
4. Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje możliwość podwyższenia ceny, 
Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 2, 
które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
5. W przypadku obniżenia ceny Organizator turystyki może odliczyć od zwrotu należnego 
Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. 
VI ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
1. Podróżny może bez zgody Organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki 
udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie 
turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy 
obowiązki. 
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne 
wobec Organizatora turystyki, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w nie później 
niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie 
wiązać się dla Organizatora turystyki z dodatkowymi kosztami może on żądać ich zwrotu od 
Podróżnego. 
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora 
turystyki w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej,Podróżny i osoba 
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
5. Przeniesienie uprawnień nie dotyczy udziału w imprezie, gdzie transportem jest samolot, 
chyba, że wyrazi na to zgodę przewoźnik, a wszelkie koszty z tym związane poniesie Podróżny. 
6. Terminy przeniesienia praw i przejęcia obowiązków zawarte są w warunkach Linii Lotniczych. 
7. W razie rażącego naruszenia przez Podróżnego warunków umowy, warunków uczestnictwa 
zagrażającego zdrowiu, życiu i interesom innych Podróżnych oraz realizacji programu, Organizator 
może rozwiązać z Podróżnym umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie koszty 
związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Podróżnego. 
8. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane z 
przyczyn leżących po stronie Podróżnego (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, awaria własnego 
środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno-dewizowych itp.). 
9. Organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie 
zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie w przypadkach określonych w 
pkt V ust. 1 i 2. 
10. Organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie 
zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznejrównież jeśli łącznie: 

a) zastrzegł sobie prawo do tego w umowie; 
b) zmiana jest nieznaczna; 
c) poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym 

nośniku. 
VII. UBEZPIECZENIA 
2. Organizator zawarł umowę ubezpieczenia na rzecz Podróżnych z UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 1070006155, 
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REGON: 140806789, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000271543, kapitał zakładowy w wysokości 141.730.747,00 zł w całości 
opłacony. 
3. Organizator wyda na żądanie Podróżnego na piśmie potwierdzenie posiadania polisy 
gwarancji ubezpieczeniowej, ze wskazaniem ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w 
przypadku reklamacji. 
4. W Umowie zawartej przez Organizatora z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 
w Warszawie, jest klauzula o zwolnieniu lekarzy leczących Podróżnego w kraju i za granicą z 
obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec UNIQAoraz o zezwoleniu na udostępnienie 
ubezpieczycielowi dokumentacji z przebiegu leczenia. 
5. Obowiązkiem Uczestnika jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu chorób 
przewlekłych, których nie obejmuje ubezpieczenie KL i NNW zawartego w cenie imprezy (dotyczy 
osób leczących się na choroby przewlekłe, dokładane informacje u Organizatora). 
6. Umowa nie może być zawarta z Podróżnym, który nie złożył oświadczenia, że stan jego 
zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz że w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia 
leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem 
Ubezpieczyciela, a także, że wyraża zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji 
leczenia. 
7. Jeżeli Podróżny zawiera umowę na rzecz osób trzecich wówczas w umowie składa 
oświadczenie przewidziane w pkt. 5 w imieniu tej osoby. 
8. Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od związanych z imprezą kosztów rezygnacji z 
imprezy turystycznej oraz kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. 
9. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez 
Ubezpieczyciela przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju 
oraz na zwrot całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę w razie 
niewypłacalności Organizatora. Data ważności, jej numer oraz kwota gwarancji znajdują się w treści 
umowy. 
VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY 
1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed 
jej rozpoczęciem. 
2. W związku z odstąpieniem od umowy o udział w imprezie turystycznej Podróżny otrzyma 
zwrot uiszczonej ceny imprezy turystycznej pomniejszonej o poniesione i niemożliwe do odzyskania 
koszty. 
3. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za 
odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatora turystyki. 
4. Opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od 
tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o 
udział w imprezie turystycznej wynosi: 

a. do 45 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy - 10% ceny imprezy, 
b. od 44 do 31 dnia przez dniemrozpoczęcia imprezy - 15% ceny imprezy, 
c. od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy- 25% ceny imprezy, 
d. od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy, 
e. od 9 do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% ceny imprezy, 
f. od 3 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia - 90% ceny 
imprezy. 

4. Opłata za odstąpienie od umowy przy imprezach samolotowych wynosi: 
a. do 90 dnia przed rozpoczęcia imprezy - 10% ceny imprezy. 
b. od 89 do 45 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny imprezy, 
c. od 44 do 31 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy, 
d. od 30 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 75% ceny imprezy, 
e. od 14 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia - 90% ceny 
imprezy. 

5. Opłaty opisane w pkt. 3 i 4 podlegają potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. 
6. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, 
które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca 
docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, 
bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie w terminie 14 dni. 
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7. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać 
pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego 
odszkodowania lub zadośćuczynienia w terminie 14 dni, jeżeli: 
a. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna 
liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator turystyki powiadomił 
Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o 
udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 

 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 

 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni, 

 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, 
lub 
b. Organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu 
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział 
w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

8. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni 
od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że 
negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o 
wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych Podróżnych uczestniczących w imprezach turystycznych 
Organizatora jest Zbigniew Filipowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew 
Filipowicz AXA-WROC Handel i Turystyka, z siedzibą we Wrocławiu (51-126) przy ul. Pleszewskiej 
16/14, posiadający numer NIP 895110910 - zwany dalej Biurem Turystycznym Wrocławianka; 
W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania danych 
osobowych należy kontaktować się z Biurem Turystycznym Wrocławianka mailowo na adres 
biuro@wroclawianka.eu lub telefonicznie pod numerem733909 902. 
3. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia Administratorem danych osobowych 
Podróżnych jest UNIQA www. uniqa.pl nr telefonu22 599 95 22. Pełna informacja na temat 
przetwarzania danych przez Ubezpieczyciela znajduje się na stroniewww.uniqa.pl. 
4. Podane przez Podróżnych dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu 
realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania 
ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia 
roszczeń. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych 
wskazanych umowie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy udziału w imprezie 
turystycznej. 
6. Odbiorcami danych osobowych będą Organizator imprezy turystycznej, a także podmioty 
realizujące świadczenia związane z wykonaniem umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy 
ubezpieczeniowe. 
7. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw 
trzecich. 
8. Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej 
zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania 
obowiązków prawnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9. Dane osobowe podróżnych nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 
10. Organizator informuje o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, o prawie do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W związku z tym, 
że dane osobowe są przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania. 
Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy 
Administratora. 
11. Ponadto Podróżnemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 
12. W dowolnym momencie istnieje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

http://www.uniqa.pl/
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Administratora z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją poprzez przesłanie stosownej 
informacji na adres mailowy Administratora. 
 

……………………………….. 
podpis Podróżnego 

 


