1 września 2021, Lębork

Stowarzyszenie KreativSport
ul. Krzywoustego 45/13
84-300 Lębork
NIP: 8411719211
KRS: 0000635775
Prezes Zarządu: Paweł Mazur, tel. 600 429 346
Wiceprezes Zarządu: Andrzej Konkol, tel. 601 670 664

Regulamin zakupu biletów na Wydarzenie (Bal Bezalkoholowy im. ks. Franciszka BLACHNICKIEGO)
Informacja o ochronie danych osobowych
§1
Definicje
I.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – dokument stanowiący opis zasad i warunków sprzedaży Biletów na Wydarzenie
ustanowiony pomiędzy Organizatorem, a Klientem.
2. Bileteria – strona internetowa pod adresem www.balbezalkoholowy.lebork.pl
3. Organizator – zarządca Bileterii, działający, jako Stowarzyszenie KREATIVSPORT z siedzibą w
Lębork przy ulicy Krzywoustego 45/13, kod pocztowy 84-300 Lębork, pod numerem KRS:
0000635775, numerem NIP: 8411719211 oraz numerem REGON: 365355750.
4. Wydarzenie – Bal Bezalkoholowy im. ks. Franciszka BLACHNICKIEGO organizowany przez
Organizatora, na które Bilety dystrybuowane są przez Bileterię.
5. Klient – osoba lub podmiot dokonujący Zakupu Biletów przez Bileterię.
6. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie. Biletem jest wpisanie
Klienta na Listę uczestników.
7. Zakup - zapłata za Bilet na Wydarzenie.
8. Punkt Sprzedaży – siedziba Organizatora udostępniona w celu sprzedaży Biletów na
Wydarzenie dostępne w Bileterii.
9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
§2
Zakres i przedmiot regulaminu
1. Bileteria prowadzi dystrybucję Biletów na Wydarzenie organizowane przez Organizatora.
Bileteria jest oficjalnym i jedynym kanałem sprzedaży biletów. Pełną odpowiedzialność za
Wydarzenie ponosi Organizator.
2. Niniejszy Regulamin opisuje procedurę dokonania Zakupu Biletów przy wykorzystaniu
Bileterii.
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3. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Organizatorem dochodzi w momencie
zakupu Biletu przez Bileterię.
4. Klient dokonujący zakupu Biletu jednocześnie potwierdza akceptację oraz zapoznanie się z
Regulaminem.
§3
Zasady i warunki zakupu Biletów
1. W celu dokonania Zakupu Biletu na Wydarzenie, Klient zobowiązany jest do wejścia na
Bileterię i wyboru odpowiedniego Biletu.
2. Każdy rodzaj Biletu ma wskazaną cenę. Podane ceny są cenami brutto. Organizator nie jest
płatnikiem podatku Vat.
3. Jednorazowo, Klient może dokonać Zakupu kilku biletów.
4. Przed Zakupem biletu, Klient uzyskuje informacje drogą mailową lub telefoniczną o ich
dostępności. Potwierdzenie dostępności umożliwia Zakup Biletu poprzez przelew tradycyjny
na konto wskazane w Bileterii.
5. Po Zakupie Biletu w Bileterii, Klient zostaje zapisany na Wydarzenie, na Listę uczestników.
6. Płatności za Bilet, Klient dokonuje przelewem tradycyjnym.
§4
Zasady i warunki zwrotu Biletu na Wydarzenie w przypadku rezygnacji.
1. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego Biletu na Wydarzenie w ciągu 14 dni od daty
Zakupu Biletu, jednak nie później niż na 7 dni przed datą Wydarzenia.
2. Klient informuje Organizatora o chęci rezygnacji z Biletu poprzez:
a. Adre e-mail: balbezalkoholowy.lebork@gmail.com
b. Telefonicznie: Paweł Mazur, tel. 600 429 346
3. Organizator zwraca kwotę za zakupiony Bilet na konto bankowe Klienta i skreśla go z listy
uczestników.
§5
Zasady i warunki reklamacji.
1. Klient ma możliwość wniesienia reklamacji względem Wydarzenia.
2. Reklamację należy wysłać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Wydarzania poprzez:
a. Adres e-mail: balbezalkoholowy.lebork@gmail.com
a. Pocztę tradycyjna na adres Organizatora
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Klient zostanie
poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w ten sam sposób, w jaki przesłał reklamację na
adres Organizatora.
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§6
Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
Nie może być ́ również ̇ w ten sposób interpretowane, gdyż ̇ w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporzadkowanie się ̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego
przepisu regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ̨ odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się ̨
na drodze postepowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji
Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przesądowego lub
pozasądowego rozwiazywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności
sprawę ̨ rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
§7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Stowarzyszenie KreativSport ul.
Krzywoustego 45/13, 84-300 Lębork, NIP: 8411719211, KRS: 0000635775
2. Zgromadzone dane osobowe znajdują się w siedzibie Organizatora w formie papierowej, lub
na serwerze mailowym pod adresem pawelmazur.p@gmail.com
3. Z Administratorem można się skontaktować:
a. Osobiście (po wcześniejszym umówieniu)
b. Pocztą elektroniczną: pawelmazur.p@gmail.com
c. Telefonicznie: 600 429 346
4. Inspektorem danych osobowych jest Prezes Zarządu
5. Dane osobowe, jakie może zgromadzić Organizator w czasie procesu sprzedaży Biletów na
Wydarzenie to: imię i nazwisko, numer telefonu
6. Podstawa prawna:
a. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie
przyznawania środków z krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
117);
b. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000).
c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne)
7. Prawa osoby, której dane dotyczą
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a. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach
wynikających z Rozporządzenia.
b. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
c. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pam/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
d. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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