
Zmluva o obstaraní zájazdu 
uzatvorená podľa § 741a až §741k zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník: 

Obstarávateľ: VIASALE TRAVEL SL, sídlo: Cl. Extremadura 9, Santa Cruz de Tenerife, Španielske kráľovstvo, reg.: Obchodný Register Tenerife, číslo zápisu: TF-
53272, list 123, zväzok 3316, (konajúca prostredníctvom: VIASALE TRAVEL SL organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, sídlo: Černyševského 10, 851 01 
Bratislava, IČO: 51 783 207, Reg. OS Bratislava I, odd.: PO, vl. č. 4960/B), VÚB Banka: SK88 0200 0000 0039 9175 2257, tel.: 02 / 2220 2200, email: 
info@viasaletravel.sk, https://viasaletravel.sk a 
 

Objednávateľ: 
1. Meno a priezvisko: __________________________________ Dátum narodenia: ____________ Číslo pasu (OP): ___________ 

E-mail: _____________________________________________ Telefón: _________________________________________________ 

Adresa trvalého pobytu: ___________________________________________________________________________________________ 

2. Meno a priezvisko: __________________________________ Dátum narodenia: ____________ Číslo pasu (OP): ___________ 

3. Meno a priezvisko: __________________________________ Dátum narodenia: ____________ Číslo pasu (OP): ___________ 

4. Meno a priezvisko: __________________________________ Dátum narodenia: ____________ Číslo pasu (OP): ___________ 

5. Meno a priezvisko: __________________________________ Dátum narodenia: ____________ Číslo pasu (OP): ___________ 

6. Meno a priezvisko: __________________________________ Dátum narodenia: ____________ Číslo pasu (OP): ___________ 

Predmetom zmluvy je záväzok obstarávateľa obstarať pre objednávateľa zájazd: 

Štát: ________________ Oblasť: ____________________ Ubytovanie: ______________________________________________ 

Doprava: ______________ Strava: ____________________ Typ izby: _________________________________________________ 

Odlet z: _______________ Dní/noci: ___________________ Termín od: __________________ do: ____________________ 

a tomu zodpovedajúci záväzok zaplatiť dohodnutú cenu. 

Počet Názov služby Cena/osoba Cena spolu 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

_______ _________________________________________________________________ _____________ ______________ 

 Cena celkom: ______________ 

Záloha: ____________ Dátum úhrady zálohy: ______________ Zostatok:____________ Dátum úhrady zostatku: ______________ 

Poznámka (predstavuje špecifickú požiadavku objednávateľa, ktorú obstarávateľ negarantuje):   
 
 
 
 
 
 
Obstarávateľ odporúča uzavretie komplexného cestovného poistenia. V prípade neuzavretia cestovného poistenia objednávateľ 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. 
Objednávateľ svojim podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že bol oboznámený s katalógom, resp. s inou písomnou ponukou zájazdov, ktoré  obsahovali špecifikáciu zákonných podmienok 
zájazdu. Objednávateľ svojím podpisom tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými podmienkami obstarávateľa a tieto Všeobecné zmluvné podmienky akceptuje 
a súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na účet všetkých ostatných objednávateľov. 
Objednávateľ svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých osobných údajov všetkých účastníkov zájazdu 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 EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, v informačnom systéme obstarávateľa, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, 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. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám za účelom plnenia služieb dohodnutých v 
tejto zmluve a to aj cezhranične. 
Objednávateľ svojim podpisom vyjadruje           súhlas /           nesúhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tejto zmluve o obstaraní zájazdu obstarávateľom  a to na 
marketingové účely, vrátane vytvárania personalizovaných ponúk s využitím cookies, google analytics, prípadne iných nástrojov. Tento súhlas trvá 10 rokov od okamihu poskytnutia 
poslednej služby, alebo tovaru a je ho možné kedykoľvek odvolať doručením oznámenia obstarávateľovi. Uvedený súhlas je daný aj za všetkých ostatných účastníkov zájazdu.  
Objednávateľ prehlasuje, že bol o riadne poučený o svojich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov ako dotknutej osoby, tak ako sú tieto upravené na www.viasaletravel.sk v 
časti Ochrana osobných údajov ako aj v osobitom dokumente upravujúcom ochranu osobných údajov a o uvedenom bude informovať všetkých objednávateľov. 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú Všeobecné zmluvné podmienky obstarávateľa a doklad o poistení CK proti úpadku (certifikát o poistení objednávateľ prevzal), 
prípadne ďalšie informačné materiály.
 
Miesto a dátum: _______________________________________ _______________________________________   

Podpis: _______________________________________ _______________________________________ 
 Objednávateľ Obstarávateľ 
 (účastník zájazdu) 
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