Szanowni Państwo, jak co roku, w sezonie 2020/2021 Filharmonia Poznańska planuje przygotować muzyczne wieczory w ramach karnetów
DL i SG. Zainteresowanych nabyciem karnetów na te koncerty prosimy o wypełnienie poniższego zamówienia i złożenie go w momencie
zakupu karnetów.
Karnety będą do odbioru w kasie Filharmonii Poznańskiej od 7.09 do 1.10.2020. Po tym terminie rezerwacja przepadnie i zostanie ona
zaproponowana osobom z listy rezerwowej. Zakładamy również, że, pierwszy koncert w nowym sezonie odbędzie się 8 /9.10.2020.
UWAGA! Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Filharmonia może jednorazowo gościć 50% publiczności, dlatego w sezonie 2020/2021
każdy koncert odbywać się będzie w dwóch terminach. W tym momencie Filharmonia nie jest też w stanie zagwarantować realizacji sprzedaży
karnetów i cyklu koncertów w terminach podanych na stronie internetowej. Filharmonia zastrzega sobie także możliwość zmiany terminów,
miejsc, wykonawców i programów koncertów oraz cen biletów. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie:
www.filharmoniapoznanska.pl

ZAMÓWIENIE NA KARNETY W SEZONIE 2020/2021
sztuk karnetów w strefie VIP
sztuk karnetów w strefie I m.
sztuk karnetów w strefie II m.

…………

Niniejszym zamawiam:

………….
wpisać:
SG lub DL

…………
…………

Nazwisko:
Imię:
Telefon:
Posiadany karnet z sezonu 2019/20 (jeśli był):

rząd:

miejsce:

Administratorem danych zawartych w niniejszym zamówieniu jest Filharmonia Poznańska. Dane te będą przetwarzane w procesie sprzedaży karnetów i biletów oraz w procesie
obsługi publiczności w trakcie sezonu artystycznego, w tym również - o ile zajdzie taka konieczność - do kontaktu bezpośredniego. Możemy je także przetwarzać w celu
przekazania informacji o organizowanych przez Filharmonię wydarzeniach artystycznych. Pełna informacja dotycząca bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz praw
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych, znajduje sie na stronie
www.filharmoniapoznanska.pl
Zapoznałem (-łam) się z niniejszą infomacją i zgadzam się na przetwarzanie ww. danych w celach opisanych wyżej.

Poznań, dn. ……………………………

…………………………………………….
Podpis

