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 Myślenice, dnia…………………………… 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZWROTU BILETÓW  
BEZ OKAZANIA PARAGONU  

MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU 
 
 
Imię i nazwisko  
 
 
PESEL:  
 
 
Adres:  
 
Telefon:  
 
 

 
W związku z odwołaniem przez Impresariat Artystyczny Beaty Surowiak (ul. Świętej Kingi 
79/A, 34-450 Krościenko nad Dunajcem) spektaklu Teatru Bagatela „Kłamstwo o Miłości”  
w Myślenickim Ośrodku i Sportu zaplanowanego na 26.09.2020 r. zwracam się z uprzejmą 
prośbą o zwrot biletu/biletów zakupionych w kasie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. 
Spektakl został odwołany przez Impresariat Artystyczny w związku z obowiązującą na dzień 
24.09.2020 r. „żółtą strefą” zagrożenia rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-CoV-2 
 

 
Ilość biletów: ……….. x 85,00 zł = ……………. (słownie:………………………..…………………………………….) 
 
Oświadczam, że nie mogę dołączyć do zwracanych biletów paragonu ze względu na……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za 
podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 
 

……………………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis  
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Informacja o przetwarzaniu danych klienta oraz zgoda na przetwarzanie danych 
 

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych które związane są z procesem 
obejmującym działalność kulturalną, jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. 
Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice. Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań 
placówki wynikających w szczególności z ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz w 
celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód. 
 
Ponadto, informujemy, że: 

1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

c. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Również te przetwarzane 
na podstawie zgody, chyba, że zgoda zostanie wcześniej wycofana. Udzielanie zgody jest dobrowolne. 
Każdą zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
a. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem placówki, 
b. Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych. 

6. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w przypadkach tego 

wymagających uniemożliwia skorzystanie ze zwrotu biletów w MOKiS. W przypadkach związanych z 
wyrażaniem zgody podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia podjęcie lub 
realizację działań określonych w treści zgody. 

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast Administrator nie 
przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(podpis i data) 
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