ŽÁDOST O VRÁCENÍ PENĚZ ZA VSTUPENKY NA GRAND PRIX ČR 2020 – NÁKUP NA POKLADNĚ TIC BRNO
Formulář platný pro vstupenky zakoupené v hotovosti či kartou na pokladně TIC Brno a na Motosalonu.
O vrácení vstupeného může žádat pouze osoba či Společnost, která vstupenky zakoupila.

Všechny vracené vstupenky musí být doručeny na TIC Brno.
Vyplněnou a podepsanou žádost a originály vracených vstupenek můžete zaslat buď doporučeně na adresu:
TIC BRNO sekretariát, MOTOGP 2020, Radnická 365/2, BRNO 602 00, nebo osobně doručit do
informačního centra a předprodeje vstupenek TO JE BRNO, Panenská 1, Brno
Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 5 týdnů od přijetí řádně vyplněné žádosti.

*

* Jméno a příjmení

Povinné údaje

* Adresa (včetně státu)
* E-mailová adresa
* Telefon
* Počet vracených vstupenek dle typu
SILVER

ks

T3

ks

CAMP A

ks

GOLD

ks

T4

ks

CAMP A+

ks

JUNIOR

ks

T5

ks

T2 PREMIUM

ks

SENIOR

ks

T6

ks

T2 PREMIUM JUNIOR

ks

T1

ks

T4 PLUS

ks

PIT WALK/PADDOCK

ks

T2

ks

T4 ULTRA

ks

* Čísla vstupenek (vypište čísla všech vracených vstupenek – číslo najdete v pravém
horním rohu vstupenky, začíná 100... a je jedenáctimístné). Jednotlivá čísla vstupenek oddělujte čárkou

KČ/EUR
* Celková částka za vrácené vstupenky

měna

* Souhlasím s vrácením peněz na bankovní účet (vyplňte ANO nebo NE)
Pokud souhlasíte, prosím, vyplňte potřebné údaje dole. Pokud nesouhlasíte, budeme Vás kontaktovat
e-mailem či telefonem a dohodneme se na termínu a způsobu vrácení peněz.
* Číslo bankovního účtu včetně kódu banky
* Jméno majitele účtu
POZOR! Pro platby do zahraničí musí být uveden IBAN a SWIFT kódy banky
* IBAN:
vzor IBAN: PL61109010140000071219812874

* SWIFT
vzor SWIFT: PKOPPLPWXXX

* Název a adresa banky

* Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu
výhradně za účelem evidence / archivace mé výše uvedené žádosti o vrácení vstupného
a realizace vrácení
vstupného.
Tento souhlas je účinný ode dne jeho podpisu a zůstává v platnosti po dobu povinné archivace podkladů vztahujících se k
vrácení vstupného.

Beru na vědomí, že mám právo:
•souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na adrese sídla Společnos ;
•požadovat po Společnos informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
•požadovat po Společnos vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
•vyžádat si u Společnos přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
•požadovat po Společnos výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;
•v případě pochybnos o dodržování povinnos souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrá t na Společenství nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje nejsou předávány žádnému třetímu subjektu či příjemci. Po ukončení akce bude tento souhlas skartován.
Kontakt na správce: e-mail: panenska@ticbrno.cz, telefon: 513 039 035.
dne…………….……………..

……………………………………………..

