FORMULARZ Z
ZAMÓWIENIA
AMÓWIENIA - URODZINY W KINIE

1. DATA URODZIN W KINIE ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. IMIĘ
IMI I WIEK JUBILATA……………………………………………………………………………………………
3. TYTUŁ FILM
FILMU
U NA URODZINY………………………………………………………………………………….
URODZINY………………………………………………………………………………….
4. GODZINA SEANSU FILMOWEGO………………………………………………………………………………
5. DATA i GODZINA WYNAJMU SALI 109……………………….
109……………………….……………………………………………….
……………………………………………….
6.. ILOŚC
ILO C DZIECI NA URODZINACH……………………………………………………………….......................
7. ILOŚĆ
ILO BILETÓW………………………………………………………………………………….. ……………..
8. IMIĘ
IMI I NAZWISKO OSOBY SKŁADAJACEJ ZAMÓWIENIE
………………………………………………………………………………………………………………………….
9. KONTAKT DO OSOBY SKŁ
SKŁADAJACEJ
ADAJACEJ ZAMÓWIENIE (e
(e--mail
mail + nr telefonu)
………………………………………………………………………………………………………………………….
10. IMIĘ
IMI I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA…………………………………………………………………….
11.INFORMACJE DODATKOWE
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
****POLITYKA PRYWATNO
PRYWATNOŚ
PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz
Rozporządzenia
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi
związku
ązku
zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz
rozporządzenie
dzenie o ochronie danych) ogólnego rozporz
rozporządzenia
ądzenia
dzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
informuj ę, iż
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamo
Zamościu
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
mog Państwo
stwo kontaktować
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail:
e mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe bę
b
będą
przetwarzane w celu realizacji obowi
obowiązków prawnych ciążących
ciążących
cych na Administratorze.
4. Dane osobowe bę
b
będą
przetwarzane przez okres niezbędny
niezbędny
dny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
uwzgl dnieniem okresów przechowywania
określonych
określonych w przepisach odr
odrębnych,
bnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą
Podstaw prawną przetwarzania
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporz
Rozporządzenia.
dzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych bbędą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
przetwarzaj dane osobowe w imieniu
Administratora.
7. Osoba, której dane dotycz
dotycząą ma prawo do:
- dostępu
dost
do treści
ści sw
swoich
oich danych oraz możliwo
możliwości
ci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a tak
także - w
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
usunięcia
cia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa
ństwa danych.
- wniesienia skargi do orga
organu
nu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
si ę z naruszeniem przepisów
powyższego
powyższego rozporz
rozporządzenia
dzenia tj. Prezesa Urzędu
Urz du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
00 193 Warszawa.

12. PODPIS ZAMAWIAJACEGO URODZINY, KTÓRY JEST JEDNOCZEŚNIE
JEDNOCZE
JEDNOCZEŚNIE POTWIER
POTWIERDZENIEM
DZENIEM
ZAPOZNANIA SI
SIĘ Z REGULAMINEM „URODZINY W KINIE” ORAZ POLITYKĄ
POLITYK Ą PRYWATNO
PRYWATNOŚCI
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Osoba przyjmują
przyjmuj ca zamówienie i rezerwująca
przyjmująca
rezerwuj
salę ….………………………………………….
….………………………………………….…………
…………
CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY"
TYLOWY" W ZAMOŚCIU, ul. Odrodzenia 9, 22
22-400
400 Zamość
tel./fax 84 639 23 13, e-mail:
e mail: ckf@stylowy.net, strona: www.stylowy.net

