
 

 

 

 

 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA BILETÓW GRUPOWYCH     
 

Zamówienie biletów grupowych (bilet grupowy tj. min. 20 osób na 1 wydarzenie) wymaga pisemnego potwierdzenia przez 

nabywcę (złożonego osobiście lub przesłanego faxem: 85 73 41 966, pocztą elektroniczną: bilety@oifp.eu), najpóźniej do 5 dni od 

dokonania rezerwacji. Po tym terminie zarezerwowane i niepotwierdzone bilety mogą być sprzedane innym nabywcom. 

NR REZERWACJI: ………………………………. 

 NABYWCA (m.in. dotyczy placówek 
oświatowych w związku z centralizacją VAT) 

ODBIORCA 

Pełna nazwa firmy  
 

 

Ulica   

Kod, Miejscowość   

Osoba odpowiedzialna za 
organizację grupy 

  

Telefon kontaktowy   

e-mail    

NIP   

Faktura VAT              TAK / NIE * 
Płatność nastąpi  PRZELEWEM (na podstawie FV, 7 dni)  /  GOTÓWKĄ, KARTĄ W KASIE BILETOWEJ / 

 
INDYWIDUALNA WPŁATA NA KONTO OIFP po uzgodnieniu z działem organizacji widowni*    

 
Zamawiamy bilety grupowe na koncert/spektakl pt. ………………………………….……………………………...……………….……………, odbywający się  

w dniu ………………………… o godzinie ……………………… na scenie …………………………………………., według zestawienia:  

 sztuk w cenie zł na sumę zł 
 sztuk w cenie zł na sumę zł 
 sztuk w cenie zł na sumę zł 
 sztuk w cenie zł na sumę zł 
 sztuk w cenie zł na sumę zł 
 sztuk w cenie zł na sumę zł 

Razem:  zł 
  
…………………………......, dnia …………………….                                                       
      (miejscowość)                                                                                                                                                

…………………………………………………………………………. 
                                                           (podpis i pieczęć kierownika jednostki lub osoby upoważnionej do podpisu) 

                                                                                            
 zarezerwowane pisemnie bilety grupowe należy wykupić do terminu wyznaczonego przez osobę przyjmującą 

rezerwację min. na 1 miesiąc przed wydarzeniem. Brak wykupienia biletów w tym czasie, bez wcześniejszej 
zmiany rezerwacji lub jej anulowania, skutkować będzie anulowaniem rezerwacji bez wcześniejszego 
powiadomienia; 

 zwroty biletów grupowych przyjmowane są najpóźniej 5 dni przed koncertem/spektaklem; 
 zasady rezerwacji, sprzedaży i zwrotu biletów grupowych znajdują się na stronie internetowej www.oifp.eu 

oraz w dziale rezerwacji biletów grupowych 85 306 75 06 (pn.-pt. godz. 8.00-16.00)   
 

* odpowiednie zaznaczyć 

 

mailto:bilety@oifp.eu
http://www.oifp.eu/


 

 

 

 

 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława 

Moniuszki,, dalej jako „Opera”, informuje, iż: 
1) Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki 

w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok; 
2) w Operze został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu; 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zamówienia biletów grupowych, na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt b) i c) RODO oraz w celu nawiązywania przyszłych kontaktów za pomocą wysyłanej informacji handlowej i 

realizowanego marketingu bezpośredniego przez Operę, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; 
4) odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, 

takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty 

świadczące obsługę prawną współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

danych osobowych, a mianowicie do zakończenia wydarzenia artystycznego, na które zostały zamówione bilety 

grupowe, chyba że zaznaczy Pani/Pan inny okres przetwarzania danych osobowych określony poniżej. Zaznaczenie 

innego okresu przetwarzania danych osobowych umożliwi kontakt z Panią/Panem w przyszłości oraz świadczenie 

przez Operę innych usług związanych z jej działalnością, takich jak np. przekazywanie informacji o wydarzeniach 

artystycznych, wystawianie duplikatów biletów, rezerwacja tych samych miejsc, itp.; 
7) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz w przypadku wyrażenia poniższej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
9) podanie przez Panią/Pan danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia biletów grupowych jest niezbędne 

do realizacji przez Operę niniejszego zamówienia i dobrowolne w przypadku danych zawartych w poniższej zgodzie 

na przetwarzanie danych osobowych; 
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, 

w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonych celów. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………. 
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………… 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki 
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki w celach opisanych w ww. pkt 3 oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną 
informacji handlowej i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez czas świadczenia 
usług przez Operę lub do czasu wycofania wyrażonej zgody. 
 
     TAK      NIE 
 
 

 
 

….......................………………………………………………. 
data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

mailto:iod@oifp.eu

