Zmluva o obstaraní zájazdu
uzatvorená podľa § 741a až §741k Občianskeho zákonníka medzi:

Obstarávateľom:
Cestovná kancelária Bamboome
Obchodný názov a sídlo: Bamboome s.r.o., 819, Budmerice 90086
IČO: 48291391, DIČ: 2120153365,
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 106692/B,
Tel.: 0086 156 1898 1181
e-mail: pavel@cestycinou.sk
www.cestycinou.sk
Bankové spojenie: ČSOB, 4022690557/7500, IBAN: SK6975000000004022690557
a

Objednávateľom:
Meno a priezvisko:
Adresa:

Telefón:

E - mail:

Rodné číslo:

Číslo pasu (OP):

Zastupujúci spolucestujúcich:
Meno a priezvisko

Adresa

Rodné číslo

Číslo pasu
(OP)

1.
2.
3.
4.
5.
I.

Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd:
Číslo

Názov

Termín

1
a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu.
II.

Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu:
Počet osôb

Cena /osoba

Cena spolu

Základná cena

Cena celkom:

0

Poznámky:

.

Objednávateľ svojím podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s programom a charakteristikami zájazdu
z stránok CK (príloha zmuvy) a potvrdzuje účasť na zájazde, oboznámenie a súhlas so všeobecnými
podmienkami obstarávateľa, zmluvnými pokutami a s rozsahom poskytovaných služieb aj v mene
všetkých vyššie uvedených spolucestujúcich, ktorí ho tým poverili.
Objednávateľ svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých svojich osobných údajov, v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v informačnom systéme CK BAMBOOME,
ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Objednávateľ môže súhlas so spracúvaním osobných
údajov písomne odvolať. Účinky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov nastanú
okamihom vysporiadania všetkých záväzkov zo o obstaraní zájazdu. Ustanovenia osobitných
právnych predpisov nie sú odvolaním súhlasu dotknuté. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že je
splnomocnený účastníkmi zájazdu, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich
osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie súhlasu na ich použitie na účel spracúvania. Účelom
spracúvania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia
služieb dohodnutých v tejto zmluve.

Miesto a dátum:

.............................................

………..

Podpis:

.............................................
Objednávateľ
(účastník zájazdu)

.............................................
Obstarávateľ
(CK Bamboome)

