OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW
TIXER SP. Z O.O.
I.
1.

2.
3.
4.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady prowadzenia przez Bileterię sprzedaży
biletów na Wydarzenia i stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych przez Bileterię
z Organizatorami, w tym również w formie pisemnego zlecenia.
Ogólne Warunki Sprzedaży są dostępne na stronie internetowej www.tixer.pl oraz każdorazowo
stanowią załącznik do Zlecenia.
Postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mogą być zmienione
jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odmienne ustalenia uzgodnione pomiędzy stronami i potwierdzone na piśmie mają
pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży.
II.

DEFINICJE

Ilekroć w postanowieniach Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest mowa o:
Bileterii

oznacza to TIXER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20, 60 – 128 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000365361, numer NIP 7831662285, REGON 301539200;

Informacjach

oznacza to informacje obligatoryjne o Wydarzeniu, które Organizator jest
zobowiązany dostarczyć Bileterii oraz informacje fakultatywne
o Wydarzeniu, które Organizator powinien dostarczyć Bileterii.
Informacje obligatoryjne obejmują:
a.
tytuł Wydarzenia;
b.
datę Wydarzenia;
c.
godzinę Wydarzenia;
d.
miejsce Wydarzenia;
e.
określenie Organizatora;
f.
pulę biletów przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem
Systemu;
g.
ceny biletów na Wydarzenie;
h.
materiały graficzne wg wymogów Bileterii;
i.
plan sali / sektorów, na których ma się odbywać Wydarzenie;
j.
wymagania graficzne/tekstowe biletów wg Organizatora.
Informacje fakultatywne obejmują:
a.
program Wydarzenia;
b.
materiały prasowe;
c.
zdjęcia promujące Wydarzenie;
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d.
banery promujące Wydarzenie.
Katalog informacji obligatoryjnych i fakultatywnych o Wydarzeniu zostanie
każdorazowo szczegółowo określony w załączniku do Zlecenia;
Informacje
Poufne

informacje obejmujące tajemnicę przedsiębiorstwa obydwu Stron,
niezależnie od postaci, w jakiej zostały one powierzone, w szczególności
informacje dotyczące: stosowanych metod i procedur, informacji
technicznych, technologicznych oraz know-how, działań handlowych,
strategii biznesowych, planów marketingowych; strategii marketingowej i
korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników
przeprowadzonych badań; kontaktów handlowych, baz danych klientów,
spisów klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a
także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Strony;
budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych
przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych
spraw finansowych; innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą
„poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej treści;

Kliencie

oznacza to osobę fizyczną lub prawną, która nabyła bilet na dane
Wydarzenie za pośrednictwem Systemu;

OWS

oznacza to niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży lub jakikolwiek dokument je
zmieniający lub zastępujący.

Okolicznościach oznacza to odwołanie Wydarzenia, nie odbycie się Wydarzenia, odbycie się
Wydarzenia jedynie w części, zmiana terminu lub miejsca Wydarzenia,
rażący błąd w Informacjach podanych przez Organizatora, w szczególności
istotny brak zgodności Informacji ze stanem rzeczywistym.
Systemie

oznacza to elektroniczny system sprzedaży biletów, który umożliwia
sprzedaż biletów za pośrednictwem internetu, punktów sprzedaży i
partnerów działających w ramach systemu sprzedaży biletów Organizatora;

Stronach

oznacza to Bileterię i Organizatora;

Wydarzeniu

oznacza to imprezę kulturalną, sportową itp., organizowaną przez
Organizatora lub imprezę organizowaną przez inne podmioty, na którą
Organizator, na mocy odrębnych umów, posiada prawo do sprzedaży
biletów;

Zleceniu

oznacza dokument zawierający zlecenie sprzedaży przez Bileterię biletów
na Wydarzenie przesłany przez Organizatora za pośrednictwem
korespondencji elektronicznej oraz pisemnie, zawierający Informacje o
Wydarzeniu, w szczególności określający co najmniejmiejsce i termin
Wydarzenia, ilość przewidzianych biletów, dane Organizatora niezbędne do
wystawienia faktury VAT oraz dane teleadresowe do kontaktu.
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III.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bileteria prowadzi za pośrednictwem Systemu sprzedaż przekazanych jej przez Organizatora
biletów na Wydarzenia. Sprzedaż prowadzona jest na własny rachunek i w imieniu
Organizatora.
Podstawą rozpoczęcia sprzedaży biletów jest złożenie przez Organizatora Zlecenia
zawierającego Informacje o Wydarzeniu. Za dzień przyjęcia Zlecenia przez Bileterię uznaje się
dzień przekazania potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przesłanego przez Bileterię za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora, przy czym
potwierdzenie to zostanie wysłane w ciągu 16 (szesnastu) godzin roboczych od chwili przesłania
Zlecenia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zlecenia w ww. terminie nie oznacza jego
dorozumianego przyjęcia i po upływie terminu na potwierdzenie Bileteria nie będzie
zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Organizatora.
Jeżeli Bileteria nie zgłosi zastrzeżeń do otrzymanych Informacji, w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zlecenia umieści Wydarzenie w Systemie, o czym
niezwłocznie poinformuje Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany
przez Organizatora adres e-mail. Bileteria zobowiązuje się także do zapewnienia Organizatorowi
dostępu do Systemu, wyłącznie w celu umożliwienia bieżącego wglądu w aktualne raporty
sprzedaży biletów.
Poza umieszczeniem Wydarzenia w Systemie i sprzedażą biletów na stronie www.tixer.pl,
Bileteria zapewnia obsługę techniczną sprzedaży biletów oraz prowadzenie statystyk w zakresie
ilości i wartości sprzedanych biletów.
O ile poniższe czynności zostały wyraźnie wskazane w Zleceniu, w ramach promowania
Wydarzeń Bileteria zobowiązuje się do informowania o nich poprzez mailing do bazy klientów
Bileterii nie rzadziej niż jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
Wydarzenie oraz promowanie Wydarzeń na portalach społecznościowych Bileterii w formie nie
mniej niż jednego wpisu w miesiącach kalendarzowych poprzedzających Wydarzenie i nie mniej
niż dwóch wpisów w miesiącu, w którym odbywa się Wydarzenie.
Bileteria wykorzystuje w sprzedaży biletów blankiety biletowe w formie papierowej i
elektronicznej. Organizator zobowiązuje się uznawać blankiety biletowe Bileterii będące
biletami wstępu na Wydarzenia będące przedmiotem sprzedaży w Systemie.
Organizator zobowiązuje się umieścić adres strony internetowej Bileterii i/lub jej logotyp w
materiałach promujących dane Wydarzenie. Organizator zobowiązuje się ponadto umieścić na
stronie internetowej Wydarzenia oraz na swoich profilach społecznościowych logotyp Bileterii
będący linkiem do Systemu i/lub strony www.tixer.pl.
IV.

1.

2.

SPRZEDAŻ BILETÓW

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Wszystkie Informacje przekazywane będą przez Organizatora nieodpłatnie. W celu promowania
Wydarzenia Organizator zezwala Bileterii na dalsze udostępnianie Informacji jej partnerom
biznesowym.
Zakazane jest przesyłanie przez Organizatora Informacji i treści o charakterze bezprawnym,
obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub
uszkodzenia Systemu.
Strona | 3

3.

4.

5.

Przekazanie Informacji nie stanowi przeniesienia przez Organizatora praw, udzielenia licencji lub
udzielenia jakiegokolwiek prawa do rozporządzenia nimi lub swobodnego ich wykorzystania
przez Bileterię lub osoby trzecie. Informacje oraz nośniki, na których zostaną przekazane
pozostają własnością Organizatora i mogą być udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w celu
promowania Wydarzenia.
Organizator zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 (dwunastu) godzin od
momentu zaistnienia przyczyn powiadomić Bileterię za pośrednictwem poczty elektronicznej o
zmianach dotyczących Informacji. Bileteria potwierdzi otrzymanie od Organizatora
powiadomienia o zmianach w formie zwrotnej korespondencji elektronicznej na adres
Organizatora, przy czym potwierdzenie to zostanie wysłane niezwłocznie, lecz nie później niż w
ciągu 12 (dwunastu) godzin od chwili przesłania zawiadomienia o zmianach. Od chwili
przesłania przez Bileterię powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest ona
zobowiązana do korzystania ze zmienionych Informacji i zaktualizowania opisu Wydarzenia w
Systemie i na stronie www.tixer.pl.
Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych i zmienianych Informacji.
Bileteria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku przekazania
jej niekompletnych lub nieprawdziwych Informacji lub braku dokonania przez Organizatora
zgłoszenia zmian Informacji.
V.

1.

2.

3.

4.

WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCI

Organizator zobowiązany jest poinformować Bileterię o wystąpieniu Okoliczności niezwłocznie,
nie później niż w terminie 12 (dwunastu) godzin o jej wystąpienia. Poinformowanie nastąpi za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Bileterii. W przypadku uzyskania przez Bileterię
we własnym zakresie i w jakiejkolwiek formie informacji dotyczących możliwości wystąpienia
Okoliczności, Bileteria ma prawo wstrzymać sprzedaż biletów na Wydarzenie i jednocześnie
zażądać wyjaśnień od Organizatora, w formie zapytania wysłanego na adres email Organizatora
wskazany w Zleceniu. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od
momentu wysłania zapytania, przyjmuje się, że Okoliczność wystąpiła.
Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za poinformowanie Bileterii o wystąpieniu
Okoliczności. Bileteria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
niepoinformowania jej przez Organizatora o Okolicznościach lub poinformowania z
przekroczeniem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
W przypadku wystąpienia Okoliczności, Organizator w całości odpowiada za wszelkie roszczenia
Klientów kierowane do Bileterii, w tym także roszczenia sądowe. Bileteria zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić Organizatora o wystąpieniu Klientów z roszczeniami, a Organizator
zwolni Bileterię z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione,
niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Bileterii przed roszczeniem Klientów.
W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Bileteria zobowiązana będzie do
poinformowania Klientów o tym fakcie oraz zwrotu należności za sprzedane bilety w terminie
do 30 dni od ogłoszenia odwołania Wydarzenia na podstawie dowodów sprzedaży. Zasady
rozliczenia Organizatora i Bileterii w tym przypadku określa punkt VI Ogólnych Warunków
Sprzedaży.
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VI.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

ROZLICZENIA STRON

Z tytułu sprzedaży biletów na Wydarzenia Bileterii przysługuje prowizja od wartości netto
biletów sprzedanych na Wydarzenie każdorazowo określana w Zleceniu. Prowizja będzie
naliczona na podstawie raportu sprzedaży. Bileteria wystawi fakturę VAT z tytułu prowizji
indywidualnie do każdego Wydarzenia po przedstawieniu Organizatorowi raportu sprzedaży na
zasadach wskazanych w ust. 3 poniżej.
Podstawową formą rozliczeń Stron z tytułu sprzedaży biletów na Wydarzenia jest zapłata przez
Bileterię Organizatorowi należności za sprzedane bilety, w ilości określonej w
raportach
sprzedaży przedstawionych Organizatorowi zgodnie z ust. 3 poniżej.
Bileteria zobowiązuje się dostarczyć raporty sprzedaży w terminie 3 (trzech) dni roboczych po
odbyciu Wydarzenia w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Organizatora w
Zleceniu. Organizator uprawniony będzie do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści raportu w
terminie 3 (trzech) dni od jego otrzymania. Po upływie wskazanego terminu Strony uznają, że
Organizator nie wnosi zastrzeżeń do raportu i akceptuje go w całości.
Na podstawie zaakceptowanego raportu sprzedaży, Organizator wystawi i dostarczy Bileterii
fakturę VAT, płatną w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej doręczenia Bileterii na adres email faktury@tixer.pl. Bileteria zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi należności za
sprzedane bilety na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Strony
ustalają, że datą zapłaty należności będzie data obciążenia rachunku bankowego Bileterii
całością wymaganej kwoty. Strony zgodnie ustalają, że datą sprzedaży wskazaną na fakturze
VAT będzie każdorazowo data odbycia się Wydarzenia.
W przypadku wystąpienia Okoliczności Bileteria ma prawo wstrzymać płatność faktury
wystawianej przez Organizatora do czasu uzyskania oficjalnego wyjaśnienia od Organizatora.
W przypadku odwołania Wydarzenia Organizatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę
należności z tytułu sprzedanych biletów, a Bileteria zachowuje prawo do wynagrodzenia
prowizyjnego za sprzedane bilety oraz obciążenia Organizatora wszelkimi kosztami
poniesionymi przez Bileterię w związku z realizacją zwrotu na rzecz Klientów środków za
sprzedane bilety tj. kosztami operacji bankowych, operacji zwrotów w elektronicznych
systemach płatności online, przesyłek pocztowych, kurierskich. Niezależnie od powyższego,
Bileteria zachowuje w takim przypadku prawo dochodzenia od Organizatora odszkodowania na
zasadach ogólnych.
W przypadku odwołania Wydarzenia, na które sprzedano bilety przez Bileterię, obsługa
zwrotów będzie wykonywana przez Bileterię. W takim przypadku, niezależnie od prowizji, o
której mowa w ust. 1 powyżej, Organizator zapłaci Bileterii wynagrodzenie za obsługę zwrotów
w wysokości 5 zł (pięć złotych) netto za każdy sprzedany, a następnie zwrócony przez System
bilet.
Niezależnie od podstawowego sposobu rozliczeń zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 3 powyżej
Bileteria dopuszcza również możliwość uzupełniającego uregulowania w Zleceniu sposobu
rozliczeń z tytułu sprzedaży biletów w drodze indywidualnych negocjacji.
Niezależnie od przyjętego sposobu rozliczeń, Strony dopuszczają dokonywanie wzajemnych
rozliczeń z tytułu sprzedaży biletów i zapłaty prowizji w formie potrącenia należności
wynikających z faktur Vat wystawianych na zasadach opisanych w niniejszym pkt VI.
O ile Zlecenie nie stanowi inaczej, Organizator zobowiązany jest do posiadania w całym okresie
sprzedaży biletów przez Bileterię na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i
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Zleceniu, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w związku z prowadzoną
działalności gospodarczą z sumą ubezpieczeniową nie mniejszą niż 200.000 zł. Organizator
zobowiązany jest do przedłożenia kopii polisy na każde żądanie Bileterii. Niezależnie od
powyższego Organizator na żądanie Bileterii zobowiązany jest do przedłożenia gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej albo wpłaty kaucji na rachunek bankowy Bileterii w wysokości
szacowanej kwoty prowizji wynikającej ze sprzedaży zadeklarowanej ilości biletów.
VII.
1.

2.

3.

PRZERWY W DZIAŁANIE SYSTEMU

Bileteria zastrzega możliwość występowania okresowych przerw w funkcjonowaniu Systemu, w
szczególności związanych z czynnościami konserwacyjnymi i usuwaniem nieprawidłowości lub
awarii. W wypadku błędów lub zakłóceń w funkcjonowaniu Systemu spowodowanych wadliwą
pracą urządzeń Bileterii lub wynikających z winy Bileterii, Bileteria jest obowiązana
niezwłocznie poinformować Organizatora o zaistniałym problemie, jego przyczynach, czasie
trwania usterki oraz przywrócić funkcjonalność Systemu.
W przypadku wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1 powyżej, trwających każdorazowo
dłużej niż 15 (piętnaście) minut, Bileteria jest obowiązana do naprawienia wynikłej stąd szkody.
Okres niesprawności będzie liczony minutowo, od początku trwania usterki przekraczającej 15
pełnych minut (tj. pełnych 60 sek.). Strony ustalają, że za każdą pełną, minutową (pełnych 60
sek.) niesprawność Systemu ponad czas trwania usterki wynoszący 15 minut, Bileteria zapłaci
Organizatorowi karę w wysokości 10 (dziesięć) groszy. Bileteria wyraża zgodę na uwzględnienie
poniesionej przez Organizatora szkody w rozliczeniach cyklicznych Stron. Organizator może
dochodzić szkody przewyższającej zastrzeżoną karę na zasadach ogólnych.
Bileteria nie odpowiada za przerwy w działaniu Systemu i wynikłe stąd szkody w przypadku
wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od
woli Stron, uniemożliwiające realizacji zobowiązań w całości lub w części, czasowo lub trwale,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron.
VIII. POUFNOŚĆ

1.

2.

3.

Wszelkie przekazane Informacje oraz materiały dotyczące Wydarzenia, a także Informacje
Poufne, w tym informacje dotyczące sprzedaży biletów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i objęte są obowiązkiem zachowania w tajemnicy i zakazem przekazywania osobom trzecim.
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie Informacje Poufne ujawnione przez jedną Stronę
(„Strona Ujawniająca”) drugiej Stronie („Strona Otrzymująca”) w ramach realizacji Zlecenia,
zostaną zachowane w ścisłej poufności przez Stronę Otrzymującą i nie zostaną sprzedane, ani
nie będą przedmiotem jakiegokolwiek obrotu, nie zostaną opublikowane ani w inny sposób
ujawnione przez Stronę Otrzymującą żadnej osobie, w jakikolwiek sposób, w tym poprzez
kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie (w szczególności na nośnikach
elektronicznych), bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej, z wyjątkiem sytuacji
określonych w ust. 4.
W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do
zachowania ich w poufności oraz zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym
poziomowi ochrony, w jakim chroni własne Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż
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4.

5.

uzasadniony w danych okolicznościach zarówno w trakcie rozmów, prezentacji, negocjacji,
wizytacji zakładów Strony Powierzającej, w trakcie trwania Zlecenia oraz przez 5 lat po jego
wykonaniu.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, w której
obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa i organy państwowe
lub inne podmioty do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów prawa, zażądają od
Strony Otrzymującej ich przekazania.
W przypadku, gdy Strona Otrzymująca naruszy postanowienia o zachowaniu poufności w
stosunku do Informacji Poufnych, zapłaci na rzecz Strony Powierzającej kare umowną w
wysokości: 100.000 (sto tysięcy) złotych za każde naruszenie.
IX.

1.

2.

3.

4.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ilekroć którakolwiek ze Stron stwierdzi, iż druga Strona dopuściła się niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy na podstawie niniejszych
OWS i Zlecenia lub w przypadku nieprawdziwości któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień
złożonych przez którąkolwiek ze Stron („Naruszenie Umowy”), Strona, która poweźmie
wiadomość o Naruszeniu Umowy, zawiadomi o tym fakcie Stronę, która dopuściła się
Naruszenia Umowy, w drodze pisemnego zawiadomienia („Zawiadomienie o Naruszeniu”).
Strona, która dopuściła się Naruszenia Umowy, zobowiązana będzie do usunięcia takiego
Naruszenia Umowy oraz jego skutków w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia Zawiadomienia o
Naruszeniu. W przypadku usunięcia Naruszenia Umowy oraz jego skutków w powyższym
terminie, dane zdarzenie przestaje stanowić Naruszenie Umowy i Strona wzywająca do
usunięcia Naruszenia Umowy nie będzie miała żadnych uprawnień z tego tytułu.
W przypadku jednak bezskutecznego upływu terminu do naprawienia Naruszenia Umowy i
usunięcia jego skutków określonego w ust. 1 powyżej, bez względu na przyczynę, również
wówczas gdy nie jest możliwe usunięcie danego Naruszenia Umowy lub jego skutków, wówczas
Strona wzywająca do usunięcia Naruszenia Umowy będzie uprawniona do żądania od Strony
dopuszczającej się Naruszenia Umowy zapłaty na rzecz kary umownej w wysokości 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych) („Kara Umowna”) za każde Naruszenie Umowy. Kara Umowna
nie powoduje ograniczenia Stron niniejszej umowy w dochodzeniu jakichkolwiek strat
poniesionych w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy w wysokości przekraczającej
wysokość Kary Umownej.
Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Kara Umowna przysługuje Stronom niezależnie od istnienia lub
wysokości szkody poniesionej wskutek Naruszenia Umowy lub braku jego naprawienia lub
usunięcia jego skutków.
Kara Umowna będzie płatna przez Stronę dopuszczającą się Naruszenia Umowy na rzecz Strony
wzywającej do zaprzestania Naruszenia Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty
zgłoszenia takiego żądania, w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany w
tym żądaniu przez uprawnioną Stronę. Ani zastrzeżenie, ani zapłata Kary Umownej nie
wyłączają uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
X.

OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH
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1.
2.

3.

Bileteria jest administratorem danych osobowych Klientów kupujących bilety na Wydarzenia za
pośrednictwem Systemu.
Bileteria chroni dane osobowe Klientów, zachowując wymagania określone w obowiązujących
przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
Szczegółowy zakres przetwarzanych danych osobowych oraz prawa i obowiązki z tym związane
określa treść stosunku prawnego nawiązywanego przez Bileterią z Klientem.
XI.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niewykonanie przez Bileterię przysługujących jej praw na wypadek naruszenia postanowień
niniejszego OWS przez Organizatora nie będzie rozumiane jako zrzeczenie się takich praw w
przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw wskazanych w niniejszych
OWS.
Zlecenie wraz z OWS stanowi całość porozumienia Stron w odniesieniu do przedmiotu Zlecenia
i w tym zakresie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia Stron
dokonane w dowolnej formie. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek innych warunków
umownych (wzorców umowy) nie wskazanych wprost w niniejszych OWS i Zleceniu.
Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych
postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.
Prawem właściwym dla spraw objętych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży jest prawo polskie.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla Bileterii.
Niniejsze OWS obowiązują od dnia 26 marca 2017 r.
O wszelkich zmianach niniejszych OWS zaistniałych po dacie ich wejścia w życie Bileteria
poinformuje Organizatora drogą mailową. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7
dni od dnia poinformowania Organizatora. W razie, gdy Organizator, nie zaakceptuje nowej
treści OWS obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Bileterię w ciągu 7 dni od daty
poinformowania o zmianie OWS. Zawiadomienie Bileterii o braku akceptacji nowej treści OWS
uprawnia Bileterię do rozwiązania Zlecenia.
Strony zgodnie postanawiają, iż art. 661 § 1 - 3 Kodeksu cywilnego nie będą miały zastosowania
w stosunkach pomiędzy Stronami.
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