
         Załącznik Nr 1
                 do Zarządzenia nr 41/2021

                                                                                     Dyrektora MOSiR w Bukownie 
                                                                                     z dnia 1 lipca 2021 r.

Regulamin korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bukownie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie honoruje Polskie Bony Turystyczne 
rozumiane zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, użyte 
do skorzystania z usług noclegowych, w ramach pobytu wraz z dzieckiem / dziećmi do lat 
18 w dowolnie wybranym terminie, uzgodnionym telefonicznie: (32) 642 11 04; (32) 642 10
96 lub mailowo: tramp@mosirbukowno.pl.

1. Dokonując rezerwacji w MOSiR w Bukownie winna zostać udzielona 
Recepcjoniście informacja, że część rozliczenia zostanie przeprowadzona 
uwzględniając program „Polski Bon Turystyczny”.

2. Polski Bon Turystyczny (zw. dalej: „Bon Turystyczny”) może być wykorzystany 
jedynie do rozliczenia pobytu wraz z dzieckiem/dziećmi do lat 18 i nie może być 
użyty celem opłacenia zadatku lub zaliczki za zamówiony pobyt.

3. Za pomocą Bonu Turystycznego dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub 
imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub 
organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Za pomocą Bonu Turystycznego osoba uprawniona może dokonywać płatności 
wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w 
formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

5. Bon Turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze 
oraz inne środki wymiany.

6. Możliwość realizacji Bonu Turystycznego dotyczy rezerwacji dokonywanych 
wyłącznie bezpośrednio w DT TRAMP, osobiście, telefonicznie lub mailowo.

7. W przypadku, gdy pobyt będzie droższy niż wartość Bonu Turystycznego, klient 
dopłaca różnicę gotówką, lub kartą kredytową zgodnie z zasadami rezerwacji w DT 
TRAMP.

8. Dokonując płatności Recepcjonista uprawniony będzie o podanie przez Klienta 16-
cyfrowego kodu do obsługi płatności, który otrzymał klient w momencie aktywacji 
Bonu Turystycznego oraz kwoty, którą klient zamierza za pomocą Bonu 
Turystycznego opłacić. Po wprowadzeniu przez Recepcjonistę w aplikacji 
https://bonturystyczny.zus.pl16-cyfrowego kodu Bonu Turystycznego klient otrzyma 
SMS - em kod PIN, który należy podać recepcjoniście do 2 minut od momentu 
wprowadzenia 16 cyfrowego kodu. Warto pamiętać, że kod PIN otrzymuje klient na 
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wskazany przez niego przy rejestracji w ZUS PUE numer kontaktowy - aby zapłacić
Bonem Turystycznym należy więc mieć dostęp do telefonu, wskazanego w ZUS 
PUE.

9. Recepcjonista potwierdzi dokonanie transakcji lub poprosi o jej ponowienie w 
przypadku nieudanej próby.

10.Po podaniu Recepcjoniście przez klienta kodu PIN do obsługi płatności Bonu 
Turystycznego – Klient otrzyma SMS z informacją na jaką kwotę i przez który 
podmiot zatwierdzono płatność a także jaka kwota została jeszcze do 
wykorzystania w ramach Bonu Turystycznego.

11. Kwotę, jaka pozostała do wykorzystania w ramach Bonu Turystycznego – Klient 
może sprawdzić logując się do indywidualnego konta na ZUS PUE.

12. Z Bonu Turystycznego można skorzystać opłacając wyłącznie pobyt, w którym 
uczestniczy dziecko / dzieci do lat 18, na które Bon Turystyczny został wydany. 
Jeśli Klient zdecyduje się na pobyt bez dziecka - nie będzie możliwości 
skorzystania z płatności za pomocą Bonu Turystycznego.

13.Klient, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść 
Regulaminu Realizacji korzystania i realizacji Bonów Turystycznych w MOSiR w 
Bukownie (Dom Turysty „TRAMP”).

14.Posiadacz Bonu Turystycznego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dom Turysty
„TRAMP” jego danych osobowych podanych podczas dokonywania rezerwacji oraz 
na udostępnienie ich MOSiR w Bukownie (Dom Turysty „TRAMP”) oraz innym 
przedsiębiorstwom powiązanym z procesem rezerwacji.

15.Na potrzeby obsługi Bonu Turystycznego są przetwarzane następujące dane 
osobowe osób uprawnionych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, a w 
przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, numer i seria dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i 
numer telefonu oraz dzieci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a 
w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i seria dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.

16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o 
Polskim Bonie Turystycznym oraz Regulamin Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji wraz z Regulaminem Domu Turysty „TRAMP”.



        

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/EWE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych.

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-322 Bukowno.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara 
Kołacz z którą można się skontaktować poprzez e – mail: 
barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/
Pana danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pan/Rodzic/Opiekun prawny wyrażą zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku przez MOSIR w celach związanych z 
uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez MOSIR w 
celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną.

5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Bukownie  przepisami Instrukcji Kancelaryjnej.

6. Odbiorcami danych będą:
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 -  Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK
 - Urząd Miejski w Bukownie
 - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,

 - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania 
umowy lub świadczenia usługi
 -  bankom w zakresie realizacji płatności,

- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania
Pani/Pana danych osobowych

7. Uczestnicy imprezy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
uniemożliwi  realizację celów do których dane były zbierane.

10. Udział w imprezach małoletnich dzieci oznacza pisemne wyrażenie zgody przez 
rodziców/opiekunów prawnych.

11. Uczestnik/Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku 
utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Bukownie, Urzędu Miejskiego Bukownie oraz na lokalnych portalach i w
lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu.
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12. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
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