Formularz zwrotu biletu / wymiany na voucher teatralny

Dane osobowe:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy i e-mail:
Dane dotyczące odwołanego wydarzenia:
Tytuł wydarzenia:
Data i godzina wydarzenia:
Do formularza dołączam:
skan paragonu fiskalnego/skan faktury
skan biletu/biletów (wymagany obligatoryjnie)
Informacja o ilości zakupionych biletów na odwołane wydarzenia:
ilość zakupionych biletów
Proszę o wskazanie wyboru formy zwrotu lub wymiany biletu:
zwrot na rachunek bankowy
Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie zrealizowany zwrot:
……………………………………………………………………………………………………………
wymiana na voucher teatralny ważny w sezonie 2020/2021
Prosimy o podanie adresu do wysyłki vouchera teatralnego:
……………………………………………………………………………………………………………
Wybierając voucher otrzymają Państwo jako bonus 50% zniżkę na zakup jednego dodatkowego
biletu oraz kupon uprawniający do zakupu kawy/herbaty w Kiepura Cafe za 1 zł

Wypełniony formularz wraz ze skanami należy wysłać na adres kasa@mteatr.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, adres: 02-954 Warszawa,
ul. Goplańska 42.
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
 korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, 02-954 Warszawa,
ul. Goplańska 42;
 telefonicznie pod numerem telefonu 22 364 55 05;
 pocztą e – mail: iod@mteatr.pl.
Pani / Pana dane osobowe zawarte w poniższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji procesu zwrotu biletów za odwołane
spektakle na rachunek bankowy lub wymiany zakupionych biletów na odwołane spektakle na vouchery teatralne na podstawie wyrażonej
przez Pana / Panią zgody.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Teatrem na podstawie pisemnych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz administratora w szczególności usług informatycznych, w zakresie
hostingu, wsparcia technicznego, a także podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w przesłanych formularzach przechowywane będą do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane,
tzn. do czasu realizacji procesu zwrotu biletów za odwołane spektakle na rachunek bankowy lub wymiany zakupionych biletów na
odwołane spektakle na vouchery teatralne ponadto przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze,
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. w tym w szczególności z określonego odrębnymi przepisami prawa
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, stanowiących podstawę do zwrotu należności.
Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
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7.
8.

 usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane oraz, że obowiązek ich
przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Przysługuje Pani / Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu zwrotu zakupionych przez Panią/Pana
biletów na odwołane spektakle na rachunek bankowy lub wymiany zakupionych biletów na odwołane spektakle na vouchery teatralne.

