Dotazník pre vytvorenie cenovej ponuky – Fiji

Začneme úplne jednoducho a poprosíme Vás o Vaše základné osobné údaje, aby sme vedeli, komu sa máme poďakovať
za záujem o naše cesty a koho máme kontaktovať s cenovou ponukou...

Titul, meno a priezvisko:
E-mailová adresa:

Tel. č.:

To by sme mali. Teraz prejdeme priamo na vec. Budeme sa pýtať veľmi konkrétne. Tam, kde nemáte na výber, spoľahnite sa na nás. Máme to premyslené...

1. Dĺžka pobytu:
koľko dní máte k dispozícii (vrátane cesty):

2. V prípade, ak Váš pobyt na Fiji nebude nadväzovať na dovolenku na Novom
Zélande, prosím, uveďte navrhovaný termín (dátum od/do):

3. Počet osôb (uviesť ):
Ich vek (uviesť ):
1. osoba

2. osoba

3. osoba

4. osoba

ďalšie osoby
termín je fixný
termín je flexibilný

(pozor: pri flexibilnom termíne je vyššia pravdepodobnosť
lepšej ceny letenky)

4. Medzinárodná letenka:
štandardne: v triede economy
alternatíva: na požiadanie vieme zabezpečiť business triedu

5. Ubytovanie na menšom ostrove mimo hlavných ostrovov (dôvod: počasie
a prostredie), t.j. je nutné sa na ne dopraviť loďou, ďalším lietadlom alebo
hydroplánom.
6. Stravovanie: plná penzia (meal plan) na cieľovom ostrove

7. Výber druhu ubytovania (prosím, vyznačte len 1 z možností označených písmenami A až D).
Tu sme sa zapotili. Bude to veľká výzva aj pre Vás? Možno na prvý pohľad príliš detailné, no cieľom je ulahodiť Vám a splniť Vaše očakávania. Ak by toho bolo v tomto bode
priveľa, a nič neoznačíte, budeme vedieť, že túto otázku chcete s nami prebrať osobne a my sa Vám radi ozveme. V každom prípade to však aspoň skúste. Tak, poďme na to...
Na základe Vami vybraného druhu ubytovania si, prosím, nižšie zvoľte aj spôsob dopravy na cieľový ostrov. Prosím, vezmite na vedomie, že doprava hydroplánom je vždy drahšia.
Ak sa Vám ani jedna z nižšie uvedených možností dopravy nepozdáva, skúste zmeniť Vaše preferencie pri výbere ubytovania.
A. jednoduché (ale určite čisté) ubytovanie, nekomerčné, “prirodzené” Fiji, opustenejší ostrov, menej hostí, osobnejší prístup, nepotrebujem signál na mobile ani
prístup na internet, nepotrebujem bazén, pretože vyhľadávam tento spôsob ubytovania (napr. eco rezort alebo opustenejší ostrov), keďže si to takto
predstavujem, alebo radšej miniem peniaze iným spôsobom
Ak ste označili túto možnosť, prosím, ďalej vyberte z nasledovných dvoch možností:

chcem mať klimatizáciu na izbe
Ak ste zvolili túto možnosť, prosím, vyberte si spôsob dopravy na cieľový ostrov:

som ochotný nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne ísť 3 hod. loďou na ostrov a späť, a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred
odletom do Európy
uprednostňujem prepravu hydroplánom na ostrov, naspäť by som však išiel 3 hod. loďou, a po pobyte na ostrove nocoval v Nadi pred odletom do
Európy
určite chcem ísť hydroplánom na ostrov a aj späť, i keď budem musieť eventuálne po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy (ak
spiatočný let do Európy bude dopoludnia)

nevadí mi, ak v noci vypnú elektrinu
Ak ste zvolili túto možnosť, prosím, vyberte si spôsob dopravy na cieľový ostrov:

som ochotný nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne ísť 5 hod. loďou na ostrov a späť, a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred
odletom do Európy
uprednostňujem prepravu hydroplánom na ostrov, naspäť by som však išiel 5 hod. loďou, a po pobyte na ostrove nocoval v Nadi pred odletom do
Európy
určite chcem ísť hydroplánom na ostrov a aj späť, i keď budem musieť eventuálne po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy (ak
spiatočný let do Európy bude dopoludnia)
B. ubytovanie ostrovne idylické, možno pre niekoho komerčné, ale príjemné, i keď drahšie, s bazénom a s možnosťou prístupu na internet v prípade potreby
(môže sa doplácať na mieste a môže byť k dispozícii len na určitých miestach), pretože vyhľadávam tento spôsob ubytovania, pokojne si priplatím alebo keď už
idem na Fiji, tak chcem mať komfort, pretože takto si to predstavujem
Ak ste označili túto možnosť, prosím, ďalej vyberte z nasledovných dvoch možností:

chcem mať klimatizáciu na izbe
Ak ste zvolili túto možnosť, prosím, vyberte si spôsob dopravy na cieľový ostrov:

som ochotný nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne absolvovať ešte lokálny let s Fiji Airways v trvaní 1:30 hod. a cestu loďkou do rezortu
(a to aj späť ), a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred odletom do Európy
som ochotný ísť loďou na ostrov (1-2 hod.) a aj späť, a po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy
som ochotný nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne ísť 3 hod. loďou na ostrov a späť, a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred
odletom do Európy
uprednostňujem prepravu hydroplánom na ostrov, naspäť by som však išiel 3 hod. loďou, a po pobyte na ostrove nocoval v Nadi pred odletom do
Európy
určite chcem ísť hydroplánom na ostrov a aj späť, i keď budem musieť eventuálne po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy (ak
spiatočný let do Európy bude dopoludnia)

stačí mi stropný ventilátor
Ak ste zvolili túto možnosť, prosím, vyberte si spôsob dopravy na cieľový ostrov:

som ochotný nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne absolvovať ešte lokálny let s Fiji Airways v trvaní 30 min. a cestu loďkou do rezortu
(a to aj späť ), a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred odletom do Európy
som ochotný nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne ísť 4 hod. loďou na ostrov a späť, a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred
odletom do Európy
uprednostňujem prepravu hydroplánom na ostrov, naspäť by som však išiel 4 hod. loďou, a po pobyte na ostrove nocoval v Nadi pred odletom do
Európy
určite chcem ísť hydroplánom na ostrov a aj späť, i keď budem musieť eventuálne po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy (ak
spiatočný let do Európy bude dopoludnia)
C. rezort, ktorý sa označuje ako rodinný
Ak ste zvolili túto možnosť, prosím, vyberte si spôsob dopravy na cieľový ostrov:

som ochotný ísť loďou na ostrov (1-2 hod.) a aj späť, a po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy
určite chcem ísť hydroplánom na ostrov a aj späť, i keď budem musieť eventuálne po pobyte na ostrove nocovať v Nadi pred odletom do Európy (ak spiatočný
let do Európy bude dopoludnia)
D. chcem sa aktívne potápať, a preto uprednostňujem potápačský rezort
Ak ste označili túto možnosť, prosím, ďalej vyberte z nasledovných dvoch možností:

s WiFi a s bazénom
Prosím, vezmite na vedomie, že je možný len nasledovný spôsob dopravy na cieľový ostrov: je nutné nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne absolvovať ešte lokálny let s Fiji
Airways v trvaní 1:30 hod. (a to aj späť ), a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred odletom do Európy.

bez internetu, bez bazénu, bez tel. signálu, eco rezort
Prosím, vezmite na vedomie, že je možný len nasledovný spôsob dopravy na cieľový ostrov: je nutné nocovať v Nadi pred pobytom na ostrove a následne absolvovať ešte lokálny let s Fiji
Airways v trvaní 50 min. a cestu loďkou do rezortu v trvaní 1:30 hod. (a to aj späť ), a po pobyte na ostrove nocovať zase v Nadi pred odletom do Európy.

Asi by to teraz chcelo pauzu. Ale veď ste už takmer na konci! Naštartujte šedú kôru mozgovú a jej 14 miliárd neurónov, a odpovedzte ešte na pár otázok.
Potom začneme pracovať my za Vás...

8. Špeciálne požiadavky (môžete označiť aj viac možností, resp. výslovne uviesť text):

9. Poloha izby/chatky na cieľovom ostrove: :
nemusím bývať pri pláži, môžem byť ubytovaný v zeleni ostrova, pretože
takto si to predstavujem alebo radšej miniem peniaze na niečo iné

som alebo cestujem s vegetariánom
som alebo cestujem s celiatikom

chcem bývať pri pláži resp. s výhľadom na pláž, pretože takto si to
predstavujem a pokojne si za takéto ubytovanie priplatím

mám alebo cestujem s osobou, ktorá má iné intolerancie pri stravovaní
(výslovne uviesť ):

10. Počet osôb na izbe a druh postele
(uveďte jednu z troch možností: spoločná, oddelené, nezáleží):
mám alebo cestujem s osobou, ktorá má iné špeciálne požiadavky
(výslovne uviesť ):

google alebo iný vyhľadávač
facebook
instagram

, druh postele:

2. izba: počet osôb:

, druh postele:

ďalšie izby:

Ak je pre Vás táto otázka dôležitá, budeme sa jej zodpovedne venovať – urobíme všetko pre to, aby
ste hladom neumreli. Niektoré ostrovné ubytovania vedia do určitej miery vyjsť v ústrety hosťom
s individuálnymi dietickými požiadavkami. V takom prípade, však budeme možno musieť zvažovať
ubytovanie, ktoré nebude zodpovedať presne tým preferenciám, ktoré ste označili v bode 7 vyššie.

Ako ste sa o nás dozvedeli:

1. izba: počet osôb:

Zľavový kód:

na internetovej stránke:
od priateľa / známeho:
(ak uvediete jeho / jej meno, radi sa mu / jej poďakujeme)

inak:

Prosím, vyznačte, či nám udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich hore uvedených osobných údajov za účelom oslovovania s novinkami a ponukami od našej cestovnej kancelárie
(presné podmienky sú uvedené nižšie – podčiarknutý text v prvom odseku):

áno

nie

Vaše osobné údaje sú pre nás sväté. Nikomu ich nedáme ani za svet! Veď pozrite nižšie, akú námahu sme si dali, aby sme Vám vysvetlili všetky Vaše práva a splnili si všetky
naše povinnosti podľa platnej legislatívy...
A teraz už naozaj posledný úkon... Dotazník prosím pošlite na našu emailovú adresu: info@soda.travel

Ak ste na predchádzajúcej strane označili možnosť „áno“, tak v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 65/46/ES (ďalej len „nariadenie“) týmto udeľujete spoločnosti soda travel, s. r. o.,
so sídlom: Tylova 3, 831 04 Bratislava, IČO: 50 552 007, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 114699/B (ďalej len „prevádzkovateľ “), súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov: titul, meno a
priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. Tento súhlas udeľujete prevádzkovateľovi na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia
tohto súhlasu, a to za účelom marketingu – oslovovanie s novinkami a ponukami od prevádzkovateľa. Poskytnutie tohto
súhlasu je dobrovoľné. Tento svoj súhlas môžete v písomnej forme kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na adresu:
info@soda.travel.
Prosím, vezmite na vedomie, že naša spoločnosť ako prevádzkovateľ je oprávnená spracúvať Vaše, hore uvedené osobné
údaje bez Vášho súhlasu v rámci a za účelom predzmluvného vzťahu, pričom poskytnutie Vašich osobných údajov je
nevyhnutné pre prípravu a zaslanie cenovej ponuky. Ako prevádzkovateľ budeme na tento účel uvedené osobné údaje
uchovávať len do doručenia Vášho konečného vyjadrenia k cenovej ponuke (prijatie alebo odmietnutie cenovej ponuky).
S akýmikoľvek otázkami ohľadom spracúvania osobných údajov sa na nás môžete obrátiť zaslaním emailovej správy
na adresu: info@soda.travel.
Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje budeme spracúvať, máte nasledovné práva:
1) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás
spracúvame;
2) právo na opravu osobných údajov – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov,
ktoré o Vás spracovávame;
3) právo na vymazanie osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde
k niektorej z nasledujúcich situácií:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod
na ich spracovanie;
c) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
d) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu,
ktorá sa na nás vzťahuje;

4) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich
osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných
údajov overiť;
b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho
žiadate o obmedzenie ich použitia;
c) my už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie,
výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody
našej spoločnosti ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
5) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich
osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného
záujmu. Avšak my Vaše osobné údaje na priamy marketing bez Vášho súhlasu nepoužijeme (k tomu pozri prvý odsek
vyššie – podčiarknutý text);
6) právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných všeobecne záväzných právnym
predpisom (zákon a/alebo nariadenie) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo
dotknuté práva a slobody iných osôb;
7) právo odvolať súhlas – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek
odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili. V tomto prípade spracúvame
Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu len pre účely oslovovania s ponukami od našej spoločnosti (k tomu pozri
prvý odsek vyššie – podčiarknutý text);
8) právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk,
na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 a nasl. zákona.

Práva podľa bodov 1 až 7 si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na adresu: info@soda.travel.

