
Załącznik do Regulaminu sprzedaży biletów on-line 

PROTOKÓŁ ZWROTU BILETÓW DO EPI-CENTRUM NAUKI 

Zwrot może nastąpić najpóźniej na 1 godzinę przed wskazaną na bilecie turą zwiedzania 

W dniu ......................... zwracam zakupiony bilet/zakupione bilety* 

Informacje o bilecie/biletach: 

Rodzaj formy zakupu:  KASA / ONLINE / PRO FORMA* 

Nr:  paragonu/faktury/transakcji * ..............................., data zakupu .........................., data zwiedzania ............................. 

Liczba zakupionych biletów ......................, kwota zapłacona.................... 

Liczba biletów do zwrotu .........................., kwota do zwrotu ..................... 

W przypadku zwrotu na rachunek bankowy dane do przelewu: 

Imię i nazwisko właściciela rachunku / Nazwa przedsiębiorstwa ........................................................................................ 

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

Numer rachunku bankowego: ............................................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy kupującego lub adres mailowy ......................................................................................................... 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuje, iż:  

1. Administratorem danych osobowych zwiedzających/uczestników warsztatów jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z siedzibą w 
Białymstoku, przy ul. Żurawiej 71; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: MARIUSZ MANACHAS, IODO@BPNT.BIALYSTOK.PL, tel. 534 653 001; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zwrotu biletów przez BPNT na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c;  
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 6 lat;  
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  
Państwa  dotyczących  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.;  

7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zrealizowania umowy w celu zwrotu biletów. Są Państwo zobowiązani do ich podania, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zwrotu biletów;  

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).  

 

 

Data i podpis kupującego: ............................................................................................. 

 

Informacja o zwrocie (wypełnia kasjer): 

Forma zwrotu: zwrot gotówkowy/ zwrot na kartę płatniczą / zwrot na rachunek bankowy * 

Data i podpis sprzedawcy: ............................................................................ 

*niepotrzebne skreślić 
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