
 Miejscowość, data: ___________________________________ 

Motor Lublin S.A. 

Ul. Stadionowa 1 

20-405 Lublin

Formularz zwrotu 

Proszę zaznaczyć: 

Opcja 2 (prawo pierwokupu karnetu, wejście na prezentację, zniżka do sklepu) 

Opcja 3 (zwrot pieniędzy)

Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres email : …………………………………………………………….….. Numer telefonu : …………………………………………………... 

Numer karnetu/karty : ………………………………………………..……… Ilość biletów : ………………………………………………………. 

Karnet na sezon 2020/2021

Zwrot pieniędzy nastąpi na konto o numerze: 

Numer konta bankowego : 

   PL 

Przyczyna reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 

rzeczywistością. 

______________________________ 
czytelny podpis Klienta       



 

RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub, jako administratora, danych osobowych, obejmujących w szczególności dane 

identyfikacyjne, w tym numer PESEL w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży karnetów i procedury ich zwrotu  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

3.  Administratorem danych osobowych Posiadacza karnetu przetwarzanych w związku z niniejszym Kontraktem jest Klub – MOTOR 

LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie przy ul. Stadionowej 1, 20 – 405 Lublin („Administrator”). Z Administratorem można 

skontaktować się pod adresem email: sekretariat@motorlublin.eu lub adresem siedziby. 

4. Na potrzeby realizacji umowy sprzedaży i związanego z nią zwrotu przetwarzane są następujące dane osobowe : imię i nazwisko, 

dane teleadresowe, numery identyfikacyjne PESEL,  

5. Dane przetwarzane będą przez Administratora w celu i przez czas niezbędny do: 

a. realizacji wszystkich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, w tym upływu terminów do dochodzenia 

wynikających z niego roszczeń, 

b. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

7. Dane nie będą bez zgody przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Na potrzeby związane z realizacją niniejszego Kontraktu, Dane będą udostępniane podmiotom realizującym na rzecz Administratora 

usługi informatyczne, księgowe, prawne, audytowe. Dane będą również udostępniane organom państwowym, w zakresie w jakim 

wynika to z obowiązujących przepisów prawa. 

9. Posiadaczowi karnetu przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści swoich Danych, uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym  kategoriach przetwarzanych 

danych i ewentualnych odbiorcach danych, 

b. żądania sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych Danych,  

c. żądania usunięcia Danych - w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 17 RODO, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych - w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 18 RODO, 

e. przenoszenia Danych – na warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

złożenia skargi do organu nadzorczego - w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane w sposób sprzeczny 

z prawem. 

10. Posiadaczowi karnetu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych, których przetwarzanie przez Administratora 

wymaga jej udzielenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie dotyczy Danych do których przetwarzania uprawnionych jest Klub na podstawie 

niniejszego Kontraktu lub w ramach uzasadnionego interesu 
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