
Regulamin zakupu przez internet biletów na zabawę taneczną 

organizowaną w dniu 22 luty 2020 r. w Miejsko Gminnym Domu Kultury 

im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim. 

 

1. Płatność za bilety kupowane poza siedzibą MGDK reguluje się przelewem na konto bankowe 

33 9159 0000 2001 0000 0068 0001 (Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli 

w Głogowie Małopolskim, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Kard. Wyszyńskiego 12). 

2. Aby otrzymać bilet należy uiścić płatność i wysłać na adres mgdk@mgdk.pl wiadomość 

e-mail zawierającą: imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, informację ile biletów 

zamawiający kupuje (i opcjonalnie wybrane numery stołów i miejsc) oraz potwierdzenie 

wykonania przelewu. 

3. Plan sali znajduje się pod adresem:  

https://drive.google.com/file/d/1Nc6HysQS0_8NVpJ9rA1mQnN8q6P9Dl8X/view 

4. Zamawiający ma możliwość wyboru stołu oraz miejsca, przy którym zamierza usiąść – stoły są 

numerowane i podana jest ilość miejsc przy każdym stole. Kolor zielony oznacza wolne 

miejsca, zaś czerwony – sprzedane.  

5. W godzinach od 20:00 do 9:00 oraz w weekendy i święta aktualizacja podglądu sprzedanych 

miejsc nie jest przeprowadzana, dlatego zaleca się kupowanie biletów w godzinach pracy 

MGDK. W przypadku przesłania przez kilka osób wiadomości dotyczących konkretnych miejsc 

w godzinach, w których MGDK jest zamknięty, pierwszeństwo wyboru miejsca ma osoba, 

która jako pierwsza przyśle e-mail – następne osoby dostaną odpowiedź z informacją, że 

miejsce zostało już sprzedane – należy wtedy sprawdzić dostępność miejsc i zamówić 

ponownie. 

6. W przypadku pomyślnego zakupu miejsca należy odebrać bilet w sekretariacie Miejsko 

Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim. Można także odbierać zakupione bilety 

w dniu wydarzenia przed wejściem do sali. 

 

Klauzula informacyjna:  
Zgodnie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli 
z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, PL-36060 Głogów Małopolski, 
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod numerem 2, NIP: 517-03-53-964, 
REGON: 180756209,  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka Kotuli możliwy jest 
pod adresem e-mail – a.kloc@mgdk.pl   
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zakupu miejsc na Andrzejkową Zabawę 
Taneczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a,  
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 25 lat,  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody.  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy\ z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych;  
7. Podanie przez Panią/Pana/ swoich danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty Miejsko 
Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferty Miejsko Gminnego Domu Kultury 
im. Franciszka Kotuli.  
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