FORMULARZ REZERWACYJNY DLA UCZESTNIKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI GLOBALNIE
18-20.03.2022 KATOWICE
Rezerwacji indywidualnych na TARGI TURYSTYKI GLOBALNIE w Hotelu Focus Katowice-Chorzów*** mogą Państwo
dokonywać bezpośrednio przez stronę internetową hotelu: focushotels.pl używając kodu rabatowego „GLOBALNIE”
lub za pośrednictwem niniejszego formularza mailowo lub telefonicznie.
Oferta pobytu jest ważna w terminie 17-21.03.2022 r.
Centralny Dział Rezerwacji - tel.: +48 443333333; e-mail: cdr@focushotels.pl
Recepcja Hotelu – tel.: +48 443333333; e-mail: chorzow@focushotels.pl
Aby dokonać rezerwacji mailowo za pomocą formularza, proszę go wypełnić oraz odesłać na jeden ze wskazanych
adresów mailowych.
Dane osoby rezerwującej:
Imię i nazwisko ………………………………………..…………………………………………………….
Dane kontaktowe: nr tel./ email ……………………………………………………………………..
Rodzaj pokoju

Cena za 1 noc

Pokój jednoosobowy SGL
Pokój dwuosobowy TWIN
Pokój dwuosobowy QUEEN
Pokój PREMIUM 1 os.
Pokój PREMIUM 2 os.
Parking samochód osobowy
Parking bus

195,00 PLN
245,00 PLN
245,00 PLN
215,00 PLN
265,00 PLN
25,00 PLN
50,00 PLN

Liczba
pokoi

Data
przyjazdu

Data
wyjazdu

Podana powyżej cena pokoju jest ceną brutto i zawiera:






nocleg w Focus Hotel Katowice Chorzów ***
śniadanie serwowane w hotelowej restauracji oraz pakiet na wynos (kanapka + kawa)*,
bezpłatny dostęp do Internetu,
bezpłatny wstęp do hotelowego Fitness Centre*,
możliwość korzystania z business corner,

* wykonanie lub forma wykonania usługi uzależniona jest od obostrzeń SARS-CoV-2 obowiązujących w dn. realizacji
rezerwacji.
Pobyt zwierzęcia w hotelu za opłatą wysokości 50PLN/doba
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
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W chwili dokonania rezerwacji wymagana jest przedpłata. Rezerwacje będą potwierdzane w miarę dostępności pokoi
hotelowych. Wpłaty można dokonać za pomocą karty płatniczej lub przelew na rachunek hotelu. Po potwierdzeniu
rezerwacji i zaksięgowaniu środków na koncie rezerwacja uzyskuje status rezerwacji gwarantowanej bez możliwości
zwrotu oraz bez możliwości zmiany terminu rezerwacji.
Płatność przelewem. W przypadku płatności tym sposobem prosimy o kontakt z CDR lub Recepcją hotelu.
Płatność kartą. Podając dane karty płatniczej upoważniam firmę Focus Hotels S.A. mającą siedzibę
w Bydgoszczy reprezentowaną przez Hotel Focus Katowice Chorzów *** do obciążenia wskazanej poniżej karty
płatniczej za zarezerwowane usługi.
DANE KARTY
Imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej ………………………………………………………
Numer karty ……………………..……………………………………………….……………………………..
Data ważności ………………………………………
Kod CVV2/CVC2/CSC …………………….……..
Kwota rezerwacji ……………………………..….
FAKTURA VAT
Nazwa firmy…………………………………………..……………………………………………………………
Ulica……………………………………………………….……………………………………………………………
Kod pocztowy………………………………………….…………………………………………………………..
Miasto…………………………………………………….……………………………………………………………
NIP………………………………………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………
Podpis
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych jest FOCUS Hotels Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 3 (dalej jako
„Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt - adres email: iod@focushotels.pl
2. Dane osobowe podane w niniejszym formularzu tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj oraz numer karty
kredytowej/debetowej będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy hotelowej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 („RODO”)tj. w celu zagwarantowania miejsca hotelowego oraz dokonania płatności bezgotówkowej.
3. Dane podane w formularzu w ww. celu będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy.
4. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie oparto
na zgodzie, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza
przepisy RODO.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Spółki, podmiotom kapitałowo powiązanym
a także podmiotom przetwarzającym (Procesorzy), na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni
poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
7. Dane osobowe wskazane w niniejszym formularzu nie będą poddawane automatycznemu przetwarzaniu, w szczególności
profilowaniu.
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