REGULAMIN

NABYWANIA WIRTUALNYCH BILETÓW W SEZONIE 2020/2021
§1
ZASADY NABYWANIA WIRTUALNYCH BILETÓW
1. Organizatorem akcji nabywania wirtualnych biletów jest klub LZS PODZAMCZE NYSA. z siedzibą przy ul.
Piłsudskiego 62a, 48-300 Nysa, NIP: 7532322185, REGON: 160120266.
2. Każdy kibic, który chciałby wesprzeć działalność Klubu może nabyć wirtualny bilet - cegiełkę bądź dowolną
ich wielokrotność - za cenę: Bilet Normalny = 5 zł. Bilet VIP = 49 zł.
3. Wirtualny bilet przyporządkowany jest do każdego meczu do rozegrywanego przez PODZAMCZE NYSA w
ramach rozgrywek OPOLSKIEJ KLASY A GR.III w sezonie rozgrywkowym 2020/2021.
4. Cena nabycia wirtualnego biletu stanowi darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia LZS PODZAMCZE
NYSA.
5. Bilet wirtualny nie uprawnia jego nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.
6. Wirtualne bilety można nabyć na stronie www.kupbilet.pl.
7. Do nabycia biletów konieczne jest zarejestrowanie się i podanie niezbędnych danych oraz dokonanie płatności w systemie biletowym www.kupbilet.pl.
8. Wirtualne bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
9. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Nabycie wirtualnego biletu oznacza akceptację Regulaminu oraz Regulaminów systemu biletowego
https://www.kupbilet.pl/regulamin.

§2
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest TICKETING SYSTEM Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul.
Bernardyńskiej 1, KRS 0000402436, NIP 6263006457, REGON 242784072 zwana dalej Spółką, operator serwisów internetowych dostępnych pod adresem www.kupbilet.pl (dalej „Kupbilet.pl”). Informacje dotyczące
sposobu przetwarzania danych można znaleźć na www.kupbilet.pl, https://www.kupbilet.pl/InformacjaRODO, https://www.kupbilet.pl/PolitykaPrywatnosci.
2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych prosimy napisać do wyznaczonego przez Spółkę inspektora danych osobowych pod adres e-mail: iod@kupbilet.pl lub na adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych Kupbilet.pl , ul. Bernardyńskia 1, 41-902 Bytom.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędna do wykonania umowy
zawartej z Państwem, a wszelkie informacje dotyczące ww. czynników dostępna jest pod adresem www.
kupbilet.pl.

