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PASOVÁ DATA PRO ÚČAST NA PLAVBĚ 
 

Objednavatel : jméno a příjmení  

Číslo cestovní smlouvy  

Bydliště  

PSČ  

Email  

Telefon  
Odkud jste získal informace o nás:                                    KATALOG               WEB                REKLAMA  

Nebo doporučení od známého - uveďte prosím jméno:     

Na základě všeobecných obchodních podmínek CK RIVIERA TOUR Vám zasíláme osobní a pasová data 
 

Data 1.osoba 2 osoba 3. osoba 4. osoba 

Jméno     

Příjmení     

Datum narození     

Bydliště ulice,čp.     

PSČ, město     

Telefon     

Email     

Číslo pasu     

Pas vydán kým     

Datum vydání pasu     

Datum platnosti pasu     

Místo narození     

Státní příslušnost     

Národnost     

Název pojišťovny*     

Číslo pojistky*     

Osoba blízká v případě 

nouze 
    

Tel. na osobu blízkou     

 

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání vyplněných dat výhradně na emailovou adresu :   riviera@rivieratour.cz                                                                                                                                                                                                                                    

Prosím berte na vědomí, že každý týden plavební společnost vypravuje na plavby přes 20.000 klientů a včasné dodání dat do 

systému je podmínkou pro vystavení palubních lístků. Upozorňujeme všechny klienty, že pozdní dodání pasových dat je 

zpoplatněno.  

V případě dotazů nás můžete kontaktovat :   

TEREZKA FRANTIŠÁKOVÁ 

Tel:              577  012  757   

E-mail:   riviera@rivieratour.cz 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

Žadatel touto žádostí poskytuje dobrovolně data za účelem zpracování jeho žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů a 

cestovních smluv a budou předána třetím osobám do zemí mimo prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za 

účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo hotelem, přepravcem nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít 

pro případ zajištění bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou 

poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena úzká skupina náležitě poučených osob. Objednavatel služby 

svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a je oprávněn jednat a udělit tímto souhlas s užitím za všechny osoby uvedené na 

tiskopise. 

 

 

 

 

Datum:…………………………..  V …………………………………………….Podpis žadatele…………………………………………………. 


