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Ved bestilling af en rejse hos Magic Tours har du mulighed for at oplyse om specialkost, herunder
religiøse menuer, allergivenlige menuer og/eller skånekost, i forbindelse med dine flyvninger og/eller
dine hotelophold.
Du kan desuden bestille speciel assistance på flyet eller i lufthavnen i forbindelse med dine flyvninger
og/eller dine hotelophold grundet handicap eller anden sygdom.
Når du vælger at oplyse om specialkost eller bestille særlig assistance i forbindelse med bestillingen af
din rejse hos Magic Tours, giver du derved dit samtykke til, at Magic Tours kan behandle og videregive
oplysningerne til de flyselskaber, lufthavne og/eller hoteller, som du benytter i forbindelse med din
rejse, med det formål, at flyselskabet, lufthavnen og/eller hotellet kan levere den specialkost og/eller
særlige assistance, som du har anmodet om i din rejsebestilling.
Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Magic Tours på e-mail
info@magictours.dk, med den virkning at Magic Tours herefter ikke vil kunne behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af
den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagetrækningen.
Magic Tours privatlivspolitik beskriver, hvordan Magic Tours behandler dine personoplysninger, dine
rettigheder (herunder hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger) samt dine klagemuligheder i forbindelse med Magic Tours behandling af dine personoplysninger.
Magic Tours til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her: magictours.dk/privatlivspolitik
Jeg giver hermed Magic Tours lov til at videregive min oplysninger vedr. specialkost som led i
bestillingen af min rejse hos Magic Tours, og at Magic Tours som led heri blandt andet behandler og
videregiver oplysninger derom i nødvendigt omfang.
Jeg ønsker speciel assistance på flyet grundet handicap eller anden sygdom som led i bestillingen
af min rejse hos Magic Tours, og at Magic Tours som led heri blandt andet behandler og videregiver
oplysninger derom i nødvendigt omfang.
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