FORMULARZ POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA
W E-WARSZTATACH EDUKACYJNYCH
Miejscowość .……………………………….

Data …………………………………….
Dział Promocji i Sprzedaży
Miejski Teatr Miniatura
bilety@teatrminiatura.pl

Nazwa i adres szkoły/organizacji uczestniczącej w e-warsztatach:
………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby
dokonującej
rezerwacji e-warsztatów:

………………………………………………………………………………………………………….......
E-mail osoby dokonującej
…………………………………………………………………………………………………………....... rezerwacji e-warsztatów:
………………………………………………………………………………………………………….......
Telefon kontaktowy do osoby
NIP szkoły/organizacji:
dokonującej rezerwacji:
………………………………………………………………………………………………………….......
Informacje dodatkowe:
DATA I GODZINA E-WARSZTATU: ………………………………………………….…….
WIEK DZIECI/KLASA: ……………………………………………….…….…………………….

Czy życzą sobie Państwo Fakturę
VAT?*
TAK / NIE
…………………………………………………

PLANOWANA ILOŚĆ OSÓB: ………………………………………………….…….………….
Płatności za e-warsztaty edukacyjne należy dokonać przelewem bankowym najpóźniej na 3 dni robocze
przed zarezerwowanym terminem, na poniższe dane:
Miejski Teatr Miniatura, Al. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk
Nr rachunku bankowego: 16 1160 2202 0000 0000 2893 5325 (Bank Millenium)
Kwota: 100zł
Tytuł przelewu: Nazwa szkoły, data e-warsztatów
UWAGA! Podanie powyższych danych niezbędne jest w celu rezerwacji terminu e-warsztatów i dokonania
płatności. Niewysłanie powyższego formularza może skutkować brakiem dopełnienia płatności
i w konsekwencji odstąpieniem Miejskiego Teatru Miniatura od przeprowadzenia e-warsztatów. Powyższe
dane użyte będą jedynie w procesie potwierdzenia uczestnictwa w e-warsztatach edukacyjnych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
kontakt@piodo.org.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów, przesyłania ofert marketingowych. Na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. a, lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu
odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu i otrzymania ofert marketingowych.

