SMLOUVA O ZÁJEZDU č.
uzavřená dle par.2521 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

č.smlouvy=variabilní symbol

cestovní kancelář je řádně pojištěna proti úpadku ve smyslu zák.159/1999 Sb.

Dana Veselá , cestovní kancelář I K Á R I A

zastoupená cestovní agenturou

se sídlem Starý Pelhřimov 103, 393 01 Pelhřimov
Provozovna : Tylova 242, 39301 Pelhřimov
IČO: 49025767 DIČ CZ5662131299
KB Pelhřimov, č.ú. 107-9064600217/0100
Tel.:565 326 167, 565 322 133, ikaria@ck-ikaria.cz www.ck-ikaria.cz

Zákazník – objednavatel
1. Příjmení, jméno:

R.č. / datum narození

Ulice:

Cest.doklad/země vydání

PSČ:

Město:

/ČR

Telefon / e-mail:

Další účastníci:
Příjmení, jméno

Adresa

Cest.doklad/země vydání

Rodné číslo / datum narození

2.
3.
4.
5.
6.

Maďarsko

Destinace
Ubytování

Termín

Počet nocí

oblast, název, kategorie

Doprava

Trasa (tam/zpět)

Termín

Typ ubytování

Termín

Místo odjezdu/příjezdu

vlastní
Stravování

druh/způsob

snídaně
Cena zájezdu

Cestovní doklady

Termín

Termín
1.

2.

3.

4.

zaslat klientovi / prodejci

5.

klient vyzvedne osobně

6.

Celkem

Řád. lůžko

0

přistýlka

0

stravování

0

cestovní pojištění

0
0
0
0,00 Kč

Cena celkem:

Poznámky
Záloha:

Splatnost:

Doplatek:

Splatnost:

Uskutečnění autokarového zájezdu je podmíněno min.počtem 40 osob. V případě zrušení zájezdu je CK povinna informovat klienty do 21 dnů před zahájením zájezdu.
Prohlašuji, že jsem převzal katalog CK Ikária /dále jen CK/ nebo písemnou nabídku zájezdů s uvedením hlavních charakteristik ubytovacího místa, polohy, kategorie,
vybavenosti ubytování, způsobem dopravy, pasových a vízových požadavcích. Stvrzuji, že je mi znám obsah Všeobecných podmínek CK platných od 1.ledna 2014,
reklamačního řádu a s těmito souhlasím a dostojím všem závazkům vůči CK z nich pro mne i mé spolucestující vyplývajících.
Beru na vědomí, že cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu CK a že nesjednáním pojištění přebírám plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti
se zájezdem. CK doporučuje zakoupit cestovní pojištění buď u své pojišťovny nebo prostřednictvím CK.
Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen s pojistnými podmínkami ,které jsem převzal a že mi byly dány informace o pojistiteli a o pojistném
vztahu dle § 66 zák.č.37/2004 Sb.
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, uvedené v této Smlouvě o zájezdu, zpracovávala cestovní kancelář CK Ikária, se sídlem Starý Pelhřimov 103, 393 01
Pelhřimov, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními
předpisy. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností
zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní
spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefonní číslo. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem
o účetnictví a archivaci nutných dokladů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných cestovní

kanceláří CK Ikária a za účelem plnění smlouvy o zájezdu budou osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře
(dodavatelům ubytování, přepravním společnostem, pojišťovně, delegátům). Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek
stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. Zákazník bere na vědomí, že cestovní
kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení.
Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodní sdělení
může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese sídla CK Ikária nebo e-mailem zaslaným na adresu ikaria@ck-ikaria.cz. V tomto případě nebude
cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
Dále prohlašuji, že jsem zmocněn i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch se smlouva o zájezdu uzavírá (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu
zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení, rovněž ta ve smyslu
§ 5 odst. 2) zák. č. 101/2000 Sb. Zplnomocňuji zároveň obchodního zástupce k provedení úhrady za pobyt a služby dle uzavřené smlouvy o zájezdu na účet
CK Ikária. Beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu já či kterákoliv osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsme smlouvu
o zájezdu uzavřel/a, kdykoliv odvolat, příp. zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď na adrese společnosti CK Ikária nebo
E-mailem zaslaným na adresu ikaria@ck-ikaria.cz. Úprava této smlouvy o zájezdu vstupuje v platnost 25.5.2018

Datum uzavření:

podpis prac. CK Ikária / prodejce:

podpis klienta:

