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11th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology  

and Stem Cell Transplantation 

Hotel Mercure Karpacz Skalny, 28 - 30.06.2019 r. 
 

Formularz rezerwacyjny / Reservation Form 
  

 Imię / Forename: 

 Nazwisko / Surname:   

Adres / Address: 

 

Kod pocztowy / Postcode:                                                          

 Miasto / City: 

Kraj / Country: 

 Tel:.......... 

 Fax:............... 

 Email:........... 
 

W przypadku rezerwacji pokoju dwuosobowego prosimy o podanie                                                                    

imienia i nazwiska osoby towarzyszącej / In case of reservation double room  

or place in a double room, please fill in name of accompanying person.  
  

 Imię / Forename:   

 Nazwisko / Surname:  

 Tel:  

Email: 

Ważne: Rezerwacje przyjmowane według kolejności zgłoszeń- liczba miejsc ograniczona /  

Important: Acceptance reservation depends of amount available room – possibility to make                                 

a reservation limited. 

Proszę o zarezerwowanie 
( I would like to make a reservation): 

Typ pokoju 
(Room type) 

Ilość 
(Quantity) 

Dzień przyjazdu 
(Arrival date) 

Dzień wyjazdu 
(Departure date) 

Koszt pobytu:                  
2 noclegi                         

ze śniadaniami;  
Cost of stay: 2 nights                         

with breakfast 

pokój jednoosobowy (single room)   28.06.2017 r. 30.06.2017 r. 360,00 zł 

pokój dwuosobowy (double room)   28.06.2017 r. 30.06.2017 r. 420,00 zł 
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W cenę pokoju nie została wliczona opłata klimatyczna, która wynosi 2,20 zł/os. za dobę  

(przy pobytach min.2 noclegi) oraz opłata za parking (10 zł/samochód osobowy/doba).                                                                         

Opłata zostanie uwzględniona w potwierdzeniu rezerwacji oraz fakturze ogólnej 

Local tax is not included in room price – 2,20 zł/person/day (minimum 2 nights stay).                                                                                        

Parking fee is not included in room price – 10,00 zł/car/day. 

Tax and parking fee will be included in the booking confirmation and total invoice. 

 

Przedpłata :  100% wartości zamówienia, rezerwacja bezzwrotna, bez możliwości anulacji  i zmian.  

Reservation payment : 100% of reservation value, non-refundable, if cancelled, modified or in case of no-show  

the total price of reservation will be charged. 
 

Akceptację rezerwacji stanowi potwierdzenie przesłane przez hotel na podany adres mailowy.  

Hotel accepts the reservation by confirmation form sent by mail. 
 

     Sposób płatności / Payment method: 

     Przedpłaty dokonam w następujący sposób / I would like to make a payment for reservation using the following: 

    AMERICAN EXPRESS - ,   

    VISA - ,  

    EUROCARD/MASTERCARD - ,   

    JCB - ,   

    DINERS CLUB - ,   

    PRZELEW Przedpłata powinna wpłynąć na konto hotelu nie później niż 7 dni od dnia dokonania rezerwacji /  

    MONEY TRANSFER - Reservation fee should be paid to Hotel's bank account no later than 7 days from  

 date of  booking -  
 

W przypadku braku przedpłaty rezerwacja zostanie automatycznie anulowana /  

Without prepayment reservation will be automatically cancelled. 

   

   Nazwisko i imię z karty / Card holder name:   

   Adres posiadacza karty (jeśli jest inny niż adres wpisany powyżej) /  

   Credit card owner address: (if  the address is different than mentioned above)  
 

Numer karty 
Credit Card 

No 
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Ważna do 
Validity 

   /   

                     mm     yy 
 

KOD CVV2/  
CVC2/Code 

    

 
Upoważniam Hotel MERCURE KARPACZ RESORT do obciążenia mojej karty płatniczej 

kwotą ……........................ jako płatność za usługi hotelowe świadczone podczas konferencji organizowanej przez 

GRADATIM / I authorize MERCURE KARPACZ RESORT Hotel to charge my credit card with the 

amount……………….….as a prepayment for hotel services during conference organized by GRADATIM. 

 

                      
Adres do faktury (w przypadku braku danych do faktury zostanie ona wystawiona na adres prywatny. 

Invoice address:  If no other address will be provided, an invoice will be issued to the home address. 

Nazwa firmy / Company name:  

Adres / Address:  

 

Kod pocztowy / Postcode:                                                              

 Miasto / City:..... 

 NIP / Tax number:  

 
                                                                                                        
    
                                   ................................................................. 
                                       Podpis / Signature 
 

 Wypełniony Formularz należy wysłać faksem na numer:75/76-19-103  

 lub mailem: H3429-SM2@accor.com 

                        A completed form should be sent by fax: 75 / 76-19-103 

                        or e-mail: H3429-SM2@accor.com 
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Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Kasprzyk Jamy 55, 46-310 Gorzów Śląski oraz Accor S.A. 

z siedzibą w Issy-les-Moulineaux, pod adresem 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja. Umożliwienie nam 
przetwarzania danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym zarządzania 

Państwa rezerwacjami i pobytami oraz do spełnienia obowiązków prawnych wynikających ze świadczenia i rozliczania usług. 
Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, który służy celom 

marketingowym oraz dążeniom do poprawy jakości Państwa pobytu, co dotyczy między innymi ankiet badających poziom Państwa 
satysfakcji z otrzymanych usług. W przypadku dołączenia do programu Le Club AccorHotels, Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane w oparciu o Państwa preferencje, w celu przygotowania odpowiednio dostosowanych usług i treści marketingowych 
m.in. ofert pobytu w hotelach AccorHotels Group. 

Państwa dane osobowe dotyczące w szczególności: pobytu w hotelu, preferencji, oraz poziomu satysfakcji z usług, mogą być 
udostępniane na rzecz hoteli działających pod jedną z marek AccorHotels Group, spółek Krzysztof Kasprzyk i Accor, oraz dostawców 

usług na rzecz hoteli, w celu poprawy zarówno jakości naszych usług oraz Państwa pobytu w naszych hotelach. Państwa dane 
osobowe mogą być także transferowane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim wypadku 

jednak zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia, a dodatkowo mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz 
informacje o zastosowanych środkach oraz miejscu udostępnienia danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 

korzystania z usług sieci AccorHotels (w tym uczestniczenia w programach, do  których Państwo dołączyli) lub wynikający z 
przepisów prawa dotyczących świadczenia i rozliczania wykonanych usług. 

Mają Państwo prawo do uzyskana dostępu do przetwarzanych danych osobowych, wraz z prawem do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych, a także prawem do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. W celu wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem: data.privacy@accor.com. lub H3429-FO@accor.com Są 
Państwo również uprawnieni, do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec udostępnienia danych na rzecz hoteli oraz innych 

odbiorców w sieci AccorHotels, przesyłania informacji marketingowych o produktach i usługach sieci AccorHotels oraz 
przetwarzania oceny satysfakcji z Państwa pobytu w naszym hotelu, pisząc na adres: data.privacy@accor.com lub H3429- 

FO@accor.com W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o wgląd do naszej Polityki Prywatności oraz Karty Ochrony 
Danych Osobowych, dostępnych odpowiednio pod adresem: www.accorhotels.com lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem: H3429-FO@accor.com. Mogą Państwo również zawsze zwrócić się o przekazanie kopii Karty Ochrony Danych Osobowych 

lub Polityki Prywatności, którą z przyjemnością Państwu przekażemy. 
 

We inform that your data controller is Krzysztof Kasprzyk Jamy 55, 46-310 Gorzów Śląski and Accor S.A. with its registry seat in Issy-les- Moulineaux,  

82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux. Processing of your personal data has a voluntary character, 

but it is necessary to conclude and perform agreement, including manage your booking and stays and to fulfill legal obligations arising from 

providing and calculation of services. Your personal data is also processed, on the basis of legitimate interest that serves for marketing 

activities and improvement of the quality of your stays including satisfaction surveys. Upon joining the Le Club AccorHotels loyalty 

program, your personal data will be also processed based on your preferences, in order, on that basis, to provide targeted marketing 

content and services, including offers of stays in AccorHotels Group hotels. 

Your personal data related in particular to: your stays, preferences and service satisfaction surveys, might be shared between the hotels 

operated under one of the AccorHotels Group hotel brands and companies from Accor and Krzysztof Kasprzyk, as well as hotels’ service 

providers in order to improve either the quality of our services and your stay in each of our hotels. Your personal data may be transferred 

to third countries (countries outside European Economic Area) . Therefore, appropriate and suitable safeguards are provided and 

additionally you can request either to obtain a copy of your personal data and to receive information about the introduced measures and 

place of data disclosure. Your personal data will be processed for a period of using services offered by the AccorHotels Group (including 

participation in the programs you decided to join) and for a period required by law to provide and calculate these services. 

You have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of personal data or restriction of processing or to 

object to processing as well as the right to data portability and the right to lodge a complaint with a supervisory authority. You can enforce 

such rights by writing to: data.privacy@accor.com or H3429-FO@accor.com You may also at any time object to sharing your data within 

the AccorHotels Group or to sending you marketing information on products and services of AcccorHotels Group as well as processing 

satisfaction surveys related to your stay, by writing to data.privacy@accor.com or H3429-FO@accor.com. For more information about the 

protection of your personal data, please see our Privacy Policy and Personal Data Protection Charter, respectively available at: 

www.accorhotels.com or contact with the Data Protection Officer by writing to: H3429-FO@accor.com. You can also ask for a copy of the 

Personal Data Protection Charter or Privacy Policy which we will be happy to hand over. 

 

 


