Miejscowość:

Data:

Biuro Rezerwacji
i Sprzedaży Biletów
Teatr GROTESKA
ul. Skarbowa 2
31-121 Kraków

Pieczęć instytucji

Fax: 12 632-92-00

POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ
Nabywca:

Odbiorca:

Telefon kontaktowy:

.............................................................................
............................................................................

.......................................................................................
..................................................................

Prosimy zaznaczyć i wypełnić poniższe pola jeśli Teatr ma przygotować fakturę:
TAK
NIE

�
�

Fax:

E-mail:

Jestem płatnikiem VAT-u:

NIP instytucji:
Nie potrzebuję faktury

Adres instytucji:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację:

Tytuł przedstawienia:

Data przedstawienia:

Ilość miejsc płatnych:

Liczba opiekunów
- dotyczy grup szkolnych

Godzina
przedstawienia:

Forma płatności (zaznaczyć symbolem „x”):
GOTÓWKA

�

PRZELEW……….. DNI

�

Inne ustalenia:

NUMER KONTA: 40 1240 2294 1111 0010 2727 8517 (Bank PEKAO S.A III O/Kraków)
UWAGA:
Rezerwacja, rezygnacja oraz zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane faxem
do Biura Rezerwacji i Sprzedaży Biletów na numer: 12 632-92-00; e-mail: rezerwacja@groteska.pl
Teatr nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w
przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba
narodowa, niekorzystne warunki atmosferyczne, choroba lub wypadek
aktora, itp.) WAŻNE: wykupione bilety nie podlegają zwrotowi lub
wymianie.

...................................................................................

Podpis osoby odpowiedzialnej za rezerwację

Teatr Groteska
Biuro Rezerwacji i Sprzedaży Biletów:
tel. 12 633-37-62, 12 632-92-00
przez centralę 12 633-48-22 wew. 252, 238, 258
(od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600)

www.groteska.pl

Kasa biletowa jest czynna

od pon do pt w godz.

oraz w sb i nd na jedną
godzinę przed każdym spektaklem
tel. (12) 623-79-59
800 -1600;

e-mail: rezerwacja@groteska.pl

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu rezerwacji jest Teatr
Groteska z siedzibą w Krakowie, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: iod@groteska.pl, tel. 12 633 48 22.
Państwa dane są przetwarzane w celu dokonania rezerwacji biletów na spektakle lub wydarzenia
organizowane przez Teatr Groteska. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zrealizowania rezerwacji.
Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych, o ile zrealizowanie tych praw nie będzie sprzeczne z obowiązkami nałożonymi
na administratora przez przepisy ogólnie obowiązującego prawa lub uniemożliwią one wykonanie celu,
dla którego są przetwarzane. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy
prawa lub świadczą w naszym imieniu usługi na podstawie umów powierzenia, które gwarantują
bezpieczeństwo Państwa danych.
Dane osobowe związane z rezerwacją są przechowywane przez nas do czasu zrealizowania rezerwacji
oraz w celach archiwalnych przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Teatr Groteska nie wykorzystuje Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
tzw. profilowania.

