Cestovná kancelária Mattia
Ing. Jarmila Molnárová
Holčekova 307, 900 86 Budmerice
IČO: 40249921

IČ DPH:

IBAN: SK 5009 0000 0000 0177 3379 95
tel: 0918 699 993, 0039 320 890 5616

Zmluva o zájazde
uzatvorená podľa §16 a v súv.zák.č. 170/2018 Z.z.o zájazdoch ,spojených službách CR,
niektorých podmienkach podnikania v CR a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OBJEDNÁVATEĽ

Variabilný symbol:

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Telefón:

E-mail:

Dátum narodenia:

OP/pas:

Predmetom zmluvy je záväzok cestovnej kancelárie obstarať pre cestujúceho zájazd

ZÁJAZD:
Destinácia: Taliansko

Termín:

Doprava: autobus

Ubytovanie:

Počet dní/nocí: dní/nocí

Strava: ranajky

Miesto nástupu:

a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho zaplatiť cestovnej kancelárii dohodnutú cenu.

SPOLUCESTUJÚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dátum narodenia

OP/pas

CENOVÝ ROZPIS
Názov služby

Cena

Počet

Celkom

Základná cena zájazdu:
Zľava:
Poistenie UNIQA Plus :
Samostatná izba:
3 večere s ochutnávkou
Suma k úhrade s poistným:
Suma k úhrade bez poistenia:

PLATBY
1.splátka

dátum úhrady:

2.splátka

dátum úhrady:

Cestovná kancelária informovala a odporúča cestujúcemu uzavretie komplexného cestovného poistenia,
ktoré rieši aj prípadné krytie nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde, alebo iných
nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti. V prípade
neuzavretia cestovného poistenia cestujúci berie na vedomie, že v prípade škodovej udalosti alebo pri
nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať náhradu škody a ani žiadne iné nároky z titulu poistenia.
Cestujúci akceptovaním zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol pred akceptovaním zmluvy oboznámený s
písomnou ponukou zájazdov, ktoré obsahovali špecifikáciu zákonných podmienok zájazdu, vrátane
informácii nachádzajúcich sa na webovom sídle www.ckmattia.sk. Cestujúci akceptovaním zmluvy tiež
potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie a tieto
Všeobecné zmluvné podmienky akceptuje a súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na účet všetkých
ostatných cestujúcich.
CK spracúva osobné údaje na účely plnenia tejto Zmluvy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a
Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ vyhlasuje, že je
splnomocnený na poskytnutie údajov o ďalších cestujúcich, v prospech ktorých uzatvára túto Zmluvu a
že im poskytol informácie o spracúvaní osobných údajov CK. Bližšie informácie o ochrane osobných
údajov sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach CK, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
tejto Zmluvy.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
V zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle § 3 ods. 7 zákona č.
147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním osobných údajov
obsiahnutých v tejto Zmluve na marketingové a propagačné účely CK, najmä na zasielanie newslettra,
katalógu či iných ponukových listov, a to na dobu 5 rokov.
So spracúvaním osobných údajov na tento účel :

□ súhlasím

□ nesúhlasím

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu online identifikátorov, najmä IP adresa,
loga, prezývka (nick), lokalita, druh zariadenia, na účely vytvárania personalizovaných ponúk
prostredníctvom cookies, Google Analytics alebo iných nástrojov, a to na dobu 5 rokov.
So spracúvaním osobných údajov na tento účel :

□ súhlasím

□ nesúhlasím

Beriem na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a jeho
odvolanie nemá spätné účinky. Neudelenie súhlasu nebude mať vplyv na uzavretie Zmluvy.
Podpis Objednávateľa (Cestujúceho) ..........................................................
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie,
informácie zverejnené na webovom sídle www.ckmattia.sk, ďalšie informačné materiály a ponuka
zájazdu, s ktorými sa cestujúci oboznámil pre uzavretím tejto zmluvy. V prípade, že niektorá otázka je
riešená vo viacerých dokumentoch menovaných v predchádzajúcej vete odlišným spôsobom, platí
priorita v poradí ako sú dokumenty vymenované v predchádzajúcej vete s absolútnou prednosťou tohto
dokumentu zmluvy o zájazde
CK je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 170/2018 Z.z. v UNIQA, a.s., sídlom Lazaretská 15,
82007 Bratislava 27, SR, IČO 00653501, v zmysle Všeobecných poistných podmienok poistenia zájazdu a
spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ECP- VPP-INS-2019, číslo
poistnej zmluvy 8100057477. Poistná suma: 6.000,- Eur. Platnosť poistenia insolventnosti: 01.05.2018 01.05.2019
Subjekt prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou , žiadať
o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania
zájazdu, je Ing. Jarmila Molnárová, Holčeka 307, 900 86 Budmerice, email: ckmattia@ckmattia.sk,
telefón +421 918 699 993. Cestujúcemu budú pred cestou oznámené údaje na konkrétne osoby, u
ktorých môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
Medzi cestujúcimi sa nenachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča, alebo inej
oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.
CK informovala cestujúceho (občana SR) o tom, že cestovný doklad musí byť platný najmenej 6 mesiacov
od dátumu skončenia zájazdu. Výnimkou môžu byť krajiny EÚ, kde minimálna platnosť dokladu je
stanovená návratom do východzieho štátu. Cestujúci nesie výlučnú zodpovednosť za platnosť
cestovných dokladov a za dodržiavanie vízových povinností navštívených alebo tranzitných štátov.
Miesto:
Dátum:

_________________________
objednávateľ

_________________________
pečiatka a podpis CK

