
 

 

 

 

WYCIECZKA: SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ nr 1/2019 

SOBOTA, 29 czerwca 2019 

 
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wypełnienie niniejszego formularza oraz przesłanie go faxem      
(32 2415501) lub e-mailem (sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl) lub pocztą tradycyjną na adres 
Muzeum nie później niż do 10 czerwca 2019 r. (w przypadku przesyłki pocztą, liczy się data wpływu do 
Muzeum). 

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną wpisane na listę, zostaną o tym powiadomione 
do 24 czerwca 2019 r. i poproszone o stosowną wpłatę w autokarze. 

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH WPŁAT WCZEŚNIEJ 

Dane uczestnika wycieczki:  

Nazwisko i imię:        

Adres:         

Data urodzenia:  

Telefon:         

Adres email:        

Data:  Sobota, 29 czerwca 2019 r. 

Godzina 

zbiórki:  

6.45 na parkingu przy skansenie chorzowskim, Aleja Harcerska 

7.15 na parkingu przy Urzędzie Miasta w Tychach 

7.45 na parkingu przy kościele pw. św. Walentego, ul. Chemików 

 

Uwaga ! Organizatorzy roszczą sobie prawo do korekty w programie wycieczki 

 
Cena biletu: 70,00 PLN  
 
Data ……………………………………  

 

Podpis …………………………………………………………………………………………… 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w 
Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi 
można skontaktować się również pod adresem iod@muzeumgpe-chorzow.pl 

mailto:sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl


 
 
2 | S t r o n a  

 

2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do dokonania 
rezerwacji i wykonania umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych osobowych, to niemożliwym będzie 
zawarcie i wykonanie umowy. 

3. Uczestnik wypełniający Formularz Rezerwacji zobligowany jest do przekazania Organizatorowi, 
danych osobowych umożliwiających odbycie wycieczki. W tym celu konieczne jest udostępnienie przez 
Uczestnika następujących danych: 

• data urodzenia, • adres do korespondencji, • numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail 
niezbędne celem kontaktu 

4. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w następujących celach:  

1) dokonania Rezerwacji wycieczki w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna                     
– art. 6 ust. 1 lit b RODO),  

2) wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania 
faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),  

3) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

4) promocji usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

5. Uczestnik przy wypełnianiu Formularza rezerwacyjnego może dodatkowo wyrazić zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych osób towarzyszących w imieniu i na 
rzecz których zawiera Umowę w następujących celach:  

1) ubezpieczeniowych – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO (wykorzystywane dane: imię                             
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny). 

6. Dane osobowe Uczestnika Organizator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji 
opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:  

1) czas trwania Rezerwacji w tym samej Wycieczki,  

2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,  

3) czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z wykonania umowy o Wycieczkę,  

4) czas do momentu wycofania zgody.  

7. Uczestnik Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.  

8. Organizator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe jeśli będzie to konieczne do należytej 
organizacji Wycieczki, praw i obowiązków Organizatora lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane 
mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Organizatora lub innym odbiorcom danych, 
takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta. 

 
 

Data ……………………………………  

Podpis …………………………………………………………………………………………… 

 

 
Informacje o wycieczce: p. Damian Adamczak (tel. 32 241 07 18 w. 212),                                                                            
email: adamczak@muzeumgpe-chorzow.pl 
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