BOSCATA JACEK STACHERA z siedzibą w Warszawie
(02-697 Warszawa),ul. Wincentego Rzymowskiego,
nr 31, numer NIP: 5272341284, REGON: 141880204

FORMULARZ ZWROTU KARNETÓW
W formularzu prosimy o wpisanie danych zgodnych z danymi podanymi podczas zakupu biletów
•
•

lp.

nr zamówienia..............................................................
z dnia................................

lp. nazwa produktu

ilość

Suma

Imię i nazwisko klienta
Adres e-mail
Forma w jakiej dokonano płatności

cena jednostkowa

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
w związku z procedurą zwrotu biletu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest BOSCATA JACEK STACHERA z siedzibą
w Warszawie (02-697 Warszawa), ul. Wincentego Rzymowskiego, nr 31, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5272341284, REGON: 141880204
adres e-mail: biuro@boscata.pl, (dalej jako „ Administrator”). Wyznaczony został inspektor
ochrony danych Jacek Stachera, z którym skontaktować się można poprzez email:
biuro@boscata.pl
2. Podane przez Pana/-ią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - w celu zwrotu biletu
zakupionego online za pośrednictwem Serwisu https:// rockcamp.pl (dalej „Serwis”).
3. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu dokonania zwrotu biletów oraz
płatności, a także w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym
z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne,
płatnicze, finansowo-księgowe, prawne.
4. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od
początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące zwrotu
biletu za pośrednictwem Serwisu zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione.
5. Panu/-i będzie przysługiwało prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich
przenoszenia.
6. Panu/-i będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem podanych przez Pana/-ią
danych osobowych przez Administratora.
7. Pana/-i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych wskazanych w formularzu zwrotu karnetu
zamieszczonym w Serwisie jest warunkiem zwrotu karnetu za pośrednictwem Serwisu
i otrzymania należności. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych, o których
mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie tych danych osobowych może
uniemożliwić realizację zwrotu biletu

Czytelny podpis ____________________________________

