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Baranów,.……………………...
(data)

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY

Imię i nazwisko: …………………………………………………………....................
Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….

I. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………..… (imię i nazwisko)
oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję ofertę sprzedaży lotów zapoznawczych
opublikowaną na stronie http://www.trendak.eu/pl/uslugi/uzytkowe/ (zwaną dalej Ofertą).
II. Jednocześnie oświadczam, że akceptuję ceny zawarte w cenniku opublikowanym na stronie:
http://www.trendak.eu/sklep/lot-zapoznawczy/
15 min – 150 zł
30 min – 300 zł
45 min – 450 zł
60 min – 600 zł
III. Oferta obowiązuje 14 dni od podpisania oświadczenia lub 12 miesięcy od daty wpłaty pieniędzy.
IV. Podpisanie niniejszego Oświadczenia o przyjęciu Oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
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Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przed przyjęciem Oferty zostałem/am poinformowany/a o:
1) zakazie wnoszenia na pokład wiatrakowca jakichkolwiek urządzeń elektronicznych,
2) zakazie publikowania (w tym w prasie, telewizji i sieci Internet) nagrania oraz fotografii
utrwalających wydarzenie odbywające się na lądowisku, w tym w szczególności lotu
wiatrakowcem, bez pisemnej zgody Aviation Artur Trendak.

VI. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w przypadku naruszenia zakazu, o jakim mowa w pkt. V 1)
zobowiązuję się do naprawienia szkody wyrządzonej Aviation Artur Trendak oraz/lub osobom
trzecim na skutek działania urządzeń elektronicznych wniesionych na pokład wiatrakowca.
VII. Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w przypadku naruszenia zakazu, o jakim mowa w pkt. V. 2)
zobowiązuję się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) za każdą minutę opublikowanego materiału filmowego oraz 1 000 zł (słownie: tysiąc
złotych) za każdą opublikowaną fotografię, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do
zapłaty. Aviation Artur Trendak uprawniony będzie do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogólnych, jeżeli jej wysokość przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Baranów, ……………………………….
(data)

…………………………………………..
(czytelny podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli)
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aviation Artur Trendak, z siedzibą w (05-816) Regułach,
przy ul. Bodycha 83, gmina Michałowice („Administrator”).
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych można zwracać się poprzez adres
e-mail: office@trendak.eu
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
a) w celu wykonania umowy - podstawą prawną jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit
f Rozporządzenia).
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
związane z wykonywaniem umowy, m.in. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów
informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne),
podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Pana/Pani dane osobowe mogą być także
przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymagany przepisami prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji niniejszej Umowy.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych przez Artur Trendak Aviation.

Baranów, ……………………………….
(data)

……………………………………..
(czytelny podpis)
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