Regulamin promocji

MIKOŁAJKI Z VOO VOO I SOK
Krakowskiego Teatru VARIETE

I. Postanowienia ogólne
§1.

Niniejszy regulamin określa zasady Promocji MIKOŁAJKI Z VOO VOO I SOK
Krakowskiego Teatru VARIETE.
§2.

Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin.
2. Promocji – oznacza to promocję MIKOŁAJKI Z VOO VOO I SOK dla Klientów
Krakowskiego Teatru VARIETE.
3. Teatrze – oznacza to Krakowski Teatr VARIETE.
4. Uczestniku – oznacza to Klienta Krakowskiego Teatru VARIETE
korzystającego z promocji MIKOŁAJKI Z VOO VOO I SOK.
5. Koncertu – oznacza to koncert Voo Voo i Sądecka Orkiestra Kameralna,
organizowany w dniu 9 grudnia 2018 r. o godzinie 19:00, którego
organizatorem jest Krakowski Teatr VARIETE.
§3.

Promocja organizowana jest przez Krakowski Teatr VARIETE z siedzibą
w Krakowie, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków.

II. Zasady Promocji
§4.

1. Promocja trwa od 3 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2018 r.
i obejmuje bilety na koncert Voo Voo i Sądecka Orkiestra Kameralna
organizowanego przez Teatr w okresie trwania Promocji.
2. Promocja jest dostępna dla Klientów Teatru, ale nie obowiązuje przy realizacji
zakupu biletów grupowych.
3. Promocja umożliwia zakup dwóch biletów, przy czym pierwszy w cenie
85,00 PLN, a drugi w cenie 40,00 PLN.
4. Promocja obejmuje bilety zakupione wyłącznie w Kasie Teatru.
§5.

1. Przy zakupie biletu Uczestnik powinien podać imię i nazwisko oraz telefon i/lub
adres e-mail, w celu poinformowania go o ewentualnym odwołaniu Koncertu.
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2. Jeśli Uczestnik dokonywał wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji miejsc, przy
dokonywaniu zakupu biletu należy powołać się na uzyskany numer rezerwacji.
III. Zasady Zwrotu Biletów Promocyjnych
§6.
1. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i związanej z tym zmiany
terminów i rodzajów wydarzeń.
2. Bilet, który nie zostanie zrealizowany nie podlega wymianie lub zwrotowi.
3. Zwroty biletów możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Koncertu przez
Teatr. Zwroty biletów odbywają się one zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 5.
4. W przypadku odwołania Koncertu, Uczestnik zostanie o tym fakcie
poinformowany przez Teatr bezzwłocznie w formie wiadomości e-mail
wysłanej na adres wskazany przy zakupie biletu i/lub telefonicznie na numer
wskazany w systemie sprzedaży.
5. Zwrot kwoty zapłaconej za bilet nastąpi na podstawie dostarczonego biletu
i dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT) w formie w jakiej dokonano
zapłaty.
IV. Ochrona Danych Osobowych
§7.
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Uczestników
w procesie rezerwacji i sprzedaży biletów jest Teatr.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@teatrvariete.pl
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji umowy
oraz czynności zmierzających do zawarcia umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Danych osobowych Uczestników będą
 Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
 Podmioty współpracujące z Teatrem.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres 6 lat po
ustaniu przetwarzania danych osobowych.
6. Uczestnik posiada prawo do żądania od Teatru dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
V. Postanowienia końcowe
§8.
1. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
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2. Skorzystanie z Promocji nie rodzi po stronie Uczestnika jakichkolwiek
roszczeń względem Teatru.
3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie.
5. Regulamin jest dostępny w Kasie Teatru i na stronie internetowej.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Teatru.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego
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