ZMLUVA O ZÁJAZDE:
uzatvorená podľa § 16 zákona č. 170/2018 Z. Z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých
podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Cestovná kancelária:
CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
Sídlo: Markušova 273/7, 040 11 Košice, Slovensko
IČO: 36 213 837, IČ DPH: SK2020043278
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1, vložka číslo: 13230/V
Je platca DPH
email: ckelan@ckelan.sk, https://www.ckelan.sk
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
Číslo účtu: 262 6716 800/1100
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2671 6800
BIC (SWIFT): TATRSKBX
/ďalej len "CK" /
a
Cestujúci – zákonný zástupca:(údaje rodiča/zákonného zástupcu)
Meno a priezvisko: rodič/zákonný zástupca
Adresa:
Telefón:
E-mail:
/ďalej len "Cestujúci"/
Zastupujúci osoby - dieťa/deti: (údaje dieťaťa/detí)
Meno: dieťa
Adresa:
Dátum narodenia:
Meno: dieťa
Adresa:
Dátum narodenia:

Účastníkom tejto zmluvy na strane cestujúceho sú rodičia a ich deti, v prospech ktorých sa táto zmluva uzatvára.

I. Predmetom zmluvy je záväzok CK obstarať pre cestujúceho zájazd:
Názov:
Termín: .............................................................. (..... dní/..... nocí)
Lokalita:
a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho zaplatiť dohodnutú cenu.
II. Účastníkmi bola dohodnutá cena zájazdu:
Základná cena:

........... €

Doprava*:

........... €

Celkom:

1. Spoločná z Košíc
*(nehodiace sa preškrtnite)
€

2. Spoločná nástup v ................

3. Vlastná

III. Osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými CK súhlasí:

IV.Cestujúci svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých osobných údajov všetkých osôb, ktoré sú
cestujúcimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚč. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v informačnom systéme cestovnej kancelárie, ktoré poskytol
prostredníctvom tejto zmluvy. Cestujúci súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený ostatnými osobami, ktoré sú
cestujúcimi, ktorých osobné údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a
na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania a na dobu potrebnú na poskytnutie zájazdu a
realizácie súvisiacich práv a povinností. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobnéúdaje budú poskytnuté
tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.
V.Cestujúci svojim podpisom vyjadruje súhlas/nesúhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tejto
zmluve o obstaraní zájazdu cestovnou kanceláriou
a to na marketingové účely, vrátane vytvárania
personalizovaných ponúk s využitím cookies, googleanalytics, prípadne iných nástrojov. Tento súhlas trvá 10 rokov
od okamihu poskytnutia poslednej služby, alebo tovaru a je ho možné kedykoľvek odvolať doručením oznámenia
cestovnej kancelárii. Uvedený súhlas je daný aj za všetky ostatné osoby, ktoré sú cestujúcimi.
Áno, súhlasím / Nie, nesúhlasím
VI.Cestujúci vyplnením a zaslaním prihlášky 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.
VII.Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že bol oboznámený s formulárom štandardných informácií
pre zmluvy o zájazde, s katalógom, resp. s inou písomnou ponukou zájazdov, ktoré obsahovali špecifikáciu
zákonných podmienok zájazdu, vrátane informácii nachádzajúcich sa na webovom sídle www.ckelan.sk.
Cestujúci prehlasuje, že bol o riadne poučený o svojich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov ako
dotknutej osoby, tak ako sú tieto upravené na www.ckelan.sk v časti Ochrana osobných údajov ako aj v osobitom
dokumente upravujúcom ochranu osobných údajov a o uvedenom bude informovať všetkých cestujúcich.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, informácie
zverejnené na webovom sídle www.ckelan.sk, príslušný katalóg s cenníkom, ďalšie informačné materiály a
formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, 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.
Poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku je Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava,
IČO: 31 322 051. Poistnú udalosť je možné oznámiť písomne na vyššie uvedenej adrese, resp. v pracovnej dobe
telefonicky na čísle: ++421-2-208 15 911, od 1.6.-15.10. na mobilnom tel. č.: ++421/904 895 605, alebo e-mailom
na adrese: majetok.likvidacia@union.sk. Lehota na uplatnenie oprávneného nároku cestujúceho u poisťovateľa je
6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti, inak nárok zaniká.
Subjekt prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou
komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas
poskytovania zájazdu, je Mgr. Pavol Krausz, adresa Markušova 7, 040 11 Košice, email: ckelan@ckelan.sk, tel.:
0918 411 066, 0903 607 537. Cestujúcemu budú oznámené údaje aj ďalšej osoby, u ktorej môže postupovať
spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
Miesto a dátum: ..........................................................................................
Podpis:
...............................................................................
Cestujúci

...............................................................................
CK

