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ZGŁOSZENIE WYCIECZKI  - ZWIEDZANIE  ZC „BOLESŁAWIEC” Sp z o.o.  

Berichterstattung von Werk Tour Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. 
Application of Plant Tour Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o. 

 
Część A-  zgłaszający wypełnia pkt: od 1-9  
Teil A – füllt bei Besucher 
Part A – fill by Visitor 

 
1. Data zgłoszenia: 

Datum von Berichterstattung 
Date of applikation  

2. Nazwa instytucji , placówki, szkoły , dane osoby fizycznej 
– Imię i nazwisko  
(nazwa i dokładny adres instytucji, placówki, szkoły i tp ): 
Name von Besucher (Name der Einrichtung oder Name 
von Privateperson, Adress, Mehrwertsteuer nummer) 
Name of Visitor ( Name of company or name of private 
person, address, Tax No.) 

 

3. Liczba uczestników  wycieczki  min 5 osób - max. 15 
osób, w przypadku  dzieci   lat 12 +plus 2 opiekunów) 
Anzahl der Besucher minmum 5 Personen, maximale 15 
Personen ( Gruppen von Kinder bis 12 Jahre alt, mussen 
die 2 Betreuer haben) 
Number of Visitors minium 5 Person maximal 15 Person 
(Group of Children under 12 Year old, have to have two 
keepers) 
 
 
 

4. Wymagany tłumacz: 
Deutsch Spracher Person:    
English speaker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja / Nein 
Yes / No 
(Please mark / Bitte markieren) 

5. Kontakt (imię, nazwisko, mail i telefon komórkowy) do 
opiekuna zgłaszającego wycieczkę: 
Kontaktdeteilen von Reiseführer (Name, email, Handy) 
Contact details to  tour guide (name, email, cell phone) 
 
 

Imię i nazwisko:…………………………………… 

Mail:………………………………………………….. 

Telefon:…………………………………………….. 

6. Planowany termin wycieczki 
(dzień, miesiąc, godzina): 
Geplant Datum von Tour  
Scheduled date of tour 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 
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7. Zmiana terminu wycieczki: 

Änderung des Datums 
Date change: 

8. Rezygnacja z wycieczki  

Rezygnacja może nastąpić po 
wysłaniu pisemnej informacji najpóźniej do godziny 10.00 na co 
najmniej  dwa dni poprzedzających termin planowanej 
wycieczki 
 
Rücktritt von der Reise, muss die schriftliche Forme haben es 
muss gesandt sein 2 Tage  bis 10: Uhr vor Visite.  
 
Chancel of tour should be 2 days before planed visit till 10 AM. 
be send 

 

 

………………………………………………………… 
Data zgłoszenia rezygnacji  

9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia  
Bestätigung / Confirmation 
 

10. Kontakt do osoby organizującej przyjazd  
(imię i nazwisko, nr telefonu ze strony Spółki): 
……………………….....................................................  
 
Kontakt person aus Zakłady Ceramiczne 
„Bolesławiec” Sp. z o. o. 
Contact person form Zakłady Ceramiczne 
„Bolesławiec” Sp. z o. o. 
 

 
 
 
 
……………………………………………….. 
Nr rejestru, data przyjęcia zgłoszenia ,  

wypełnia pracownik przyjmujący zgłoszenie  

Uwaga: 

Informujemy, że zwiedzanie zakładu jest dostępne w okresie od 
maja do września każdego roku. Zarząd Spółki  ZC „ 
BOLESŁAWIEC”  Sp.           z o.o. zastrzega prawo odwołania 
zwiedzanie zakładu bez podania przyczyny. 

 

Wir informieren Sie dass, Besuch is möglich von May bis 
September. Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec“ Sp. Z o.o. können 
die Plant-tour absagen.   

We would like to inform you that Zakłady Ceramiczne 
“Bolesławiec”, have reserved possibility of chancel plant tour. 
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Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych 
osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej 
danych osobowych. W związku z powyższym informujemy , że: 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ZC “BOLESŁAWIEC “ SP z o.o.                                 
z siedzibą w Bolesławcu, ul Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec  , dalej zwana Administratorem. 
 
2) Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem 
sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na 
podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę 
prawną. 
 
3) Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przekazywania informacji o usługach i 
produktach, które oferujemy, wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 
 
4) Podstawą przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadniony interes 
administratora polegający na oferowaniu produktów i usług. Przetwarzanie danych na ww 
potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym                                    
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
5) W odniesieniu do danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 
6) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Państwu  prawo 
do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu 
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
W związku z tym, w nawiązaniu do naszych dotychczasowych relacji i prowadzonych 
kontaktów, uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych (imię, nazwisko, firma, stanowisko, telefon, adres e-mail) w celach 
marketingowo-handlowych związanych z naszą ofertą oraz na dalszy kontakt z Państwem za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.  
 

 
 


