
FORMULARZ REKLAMACYJNY zakupu biletów na Punkt Widokowy 

formularz ten należy wypełnić i odesłać 

 

Imię i nazwisko Kupującego: …………………………………………………………………………………………………………………  

Adres Kupującego: ……………………………………………………………………………………………………………………………...  

Numer telefonu Kupującego: ……………………………………………………………………………………………………………….  

Adres e-mail Kupującego: …………….……………………………………………………………………………………………………..  

Data dokonania transakcji zakupu: ………………………………………………………………..……………………………………  

Numer zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………….……………...  

Numer paragonu lub faktury: …………..…………………………………………………………………………………………………..  

Opis przedmiotu reklamacji: …………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………….                                                                            ………………..………….  

Data złożenia reklamacji       Podpis konsumenta 

 

 

 Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r informujemy, iż:  

1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Olimp Investment Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony 

internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez wiedzy i 

zgody użytkowników. 

 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy 

sprzedaży.  



4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy 

sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa.  

5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji 1 zamówienia, 

niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania 

systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Organizatora w ramach 

sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych 

przez Organizatora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.  

6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach 

realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.  

7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

8. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 


