
 

 

 
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla serwisu 
umieszczonego na stronie www.sinfonietta.pl  

 
 

§ 1. Postanowienia wstępne 
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Orkiestra 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie 
(adres: ul. Władysława Łokietka 14, 30-010 Kraków, wpisana do rejestru instytucji kultury 
Gminy Kraków pod numerem 17) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą 
elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2. Strona internetowa zlokalizowana pod adresem www.sinfonietta.pl prowadzona jest 
przez Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z 
siedzibą w Krakowie. 

3. Regulamin określa prawne i techniczne zasady oraz warunki korzystania z usług 
świadczonych drogą elektroniczną przy pomocy Strony internetowej zlokalizowanej pod 
adresem: http://www.sinfonietta.pl/.  

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Operator podaje swoje dane kontaktowe – adres 
korespondencyjny: adres: ul. Władysława Łokietka 14, 30-010 Kraków, wpisana do 
rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków pod numerem 17, NIP: 9451433094, 
REGON: 350736017, tel. +48 (12) 416 70 75, fax. +48 (12) 416 70 78, e-mail: 
office@sinfoniettacracovia.com.  

5. Operator nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim przy wykorzystaniu 
środków porozumiewania na odległość. Użytkownik poniesie jej koszty zgodnie 
z cennikiem dostawcy, z którego usług korzysta.  

6. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta 
oraz Przedsiębiorców – korzystających ze Strony internetowej w celu zakupu biletów 
na wydarzenia, które organizuje Operator lub w których bierze udział Operator, podane 
na Stronie internetowej, jak i pozostałych Użytkowników. Regulamin określa zasady 
korzystania ze Strony internetowej. 

7. Operator udostępnia Użytkownikowi Regulamin w sposób nieodpłatny na samym dole 
Strony internetowej w linku oznaczonym jako Regulamin korzystania ze strony 
internetowej Orkiestry Sinfonietta Cracovia. 

http://www.sinfonietta.pl/


 

 

8. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika w dowolnym momencie, 
poprzez jego pobranie i zapisanie na dowolnym nośniku informacji lub wydrukowanie. 

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób zgodny z dobrymi obyczajami 
i z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów. 

10. W ramach korzystania ze Strony internetowej zakazane jest dostarczanie lub 
przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności 
poprzez przesyłanie treści zabronionych przepisami prawa lub naruszanie w jakikolwiek 
sposób prawa własności intelektualnej. 

11. Każdy Użytkownik, przed skorzystaniem ze Strony internetowej, powinien zapoznać się 
z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności. 

12. Użytkownik, który w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony Internetowej, akceptuje 
Regulamin poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Internetowej. Dodatkowo każdy 
Użytkownik, który chce skorzystać z Usług świadczonych przez Operatora, akceptuje 
Regulamin przy wypełnieniu właściwego formularza online. 

13. Umowa pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem dotycząca usług określonych w §4 
zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego przez 
Użytkownika formularza dotyczącego określonej usługi, znajdującego się na stronie 
internetowej. 

14. Strona Internetowa działa wyłącznie w celu wspierania oraz realizacji działań 
statutowych Operatora. 

15. Operator prowadzi konto w serwisach społecznościowych takich jak: Facebook - pod 
nazwą: Sinfonietta Cracovia, Instagram pod nazwą:  sinfonietta_cracovia, Youtube pod 
nazwą: SinfoniettaCracovia, Spotify pod nazwą: Sinfonietta Cracovia oraz PlayKraków 
pod nazwą: sinfonietta-cracovia (dalej: Konta).  

16. Celem prowadzenia Kont jest prezentowanie i promowanie działalności Operatora, 
a także informowanie użytkowników portali społecznościowych o nowościach i 
nadchodzących wydarzeniach.  

17. Zdarza się, że Operator organizuje konkursy za pośrednictwem Strony internetowej oraz 
innych prowadzonych przez niego stron internetowych. Regulaminy konkursów będą 
zamieszczane oddzielnie na poszczególnych stronach internetowych.  

§ 2. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty, pisane wielką lub małą literą, mają następujące 
znaczenie:  



 

 

1) Bilet – bilet na wydarzenia, które organizuje Operator lub w których bierze udział 
Operator, umożliwiający udział w takim wydarzeniu, oferowanym przez Operatora; 

2) Dowód zakupu – faktura, faktura elektroniczna lub paragon wystawione zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innymi przepisami 
prawa; 

3) Formularz kontaktowy – dostępny na Stronie internetowej formularz, który umożliwia 
wysłanie wiadomości do Operatora; 

4) Konsument – kupujący Bilet/Bilety będący osobą fizyczną, zawierający z Operatorem 
umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

5) Kupujący – zarówno Konsument, Przedsiębiorca, jak i Przedsiębiorca na prawach 
konsumenta; 

6) Newsletter – wiadomości e-mail (w tym informacje handlowe) przesyłane przez 
Operatora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, zawierające informacje o 
działaniach Operatora, planowanych wydarzeniach organizowanych przez Operatora, 
zaproszenia do udziału w wydarzeniach; 

7) Polityka prywatności  – zasady przetwarzania przez Operatora (jako administratora 
danych osobowych) danych osobowych Użytkowników i obowiązki administratora 
danych osobowych, która znajduje się pod adresem: https://www.sinfonietta.pl 

8) Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 
9) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Biletu/Biletów w 
związku z prowadzoną działalnością; 

10) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę 
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej; 

11) Regulamin – niniejszy Regulamin Strony internetowej, będący jednocześnie 
regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną; 

12) Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod 
adresem: www.sinfonietta.pl oraz na dalszych podstronach, za pośrednictwem którego 
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Użytkownik może złożyć Zamówienie na Bilet i za pośrednictwem którego można 
świadczyć usługi drogą elektroniczną; 

13) Operator – Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia 
z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Władysława Łokietka 14, 30-010 Kraków, wpisana 
do rejestru instytucji kultury Gminy Kraków pod numerem 17), NIP: 9451433094, 
REGON: 350736017; 

14) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatne usługi świadczone drogą 
elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin; 

15) Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie 
internetowej, w tym Kupujący; 

§ 3. Wymagania techniczne 

1. Techniczne warunki korzystania ze Strony internetowej mają znaczenie dla jego 
prawidłowego funkcjonowania. 

2. W celu korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik musi posiadać połączenie z siecią 
Internet oraz posiadać zainstalowaną na urządzeniu tj. komputerze z połączeniem do 
Internetu (min. 512 kb/s) lub odpowiednio smartphone, przeglądarkę internetową np. 
Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

3. Warunkiem korzystania z niektórych funkcjonalności na Stronie internetowej może być 
ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie 
poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności. 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu 
Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób 
trzecich lub brakiem kompatybilności Strony internetowej z urządzeniami Użytkownika. 

5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze stron internetowych, do których 
Operator zamieścił linki odsyłające zawarte są w odpowiednich regulaminach 
dostępnych na tych stronach.  

§ 4. Świadczenie usług bezpłatnych  

1. W ramach prowadzenia Strony Internetowej Operator świadczy bezpłatnie na rzecz 
Użytkownika następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:  
1) Newsletter; 
2) Formularz kontaktowy; 



 

 

3) inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne na 
Stronie Internetowej. 

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Newslettera Operatora. Po wpisaniu 
w okienko Newslettera adresu e-mail i przesłaniu wypełnionego okienka Newslettera 
(przez wciśnięcie opcji „Zapisz”), Użytkownik otrzymuje niezwłocznie – drogą 
elektroniczną, na adres e-mail podany w okienku Newslettera, potwierdzenie zapisu na 
Newsletter Operatora. Usługa Newslettera świadczona jest za pomocą narzędzia 
Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE; Suite 5000; 
Atlanta, GA 30308 USA). 

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w zakresie: 
1) Newslettera – na czas nieokreślony w chwili potwierdzenia zapisu na Newsletter, tj. 

po dokonaniu następujących czynności: wskazanie na Stronie internetowej adresu e-
mail, zatwierdzenie zgody na przesyłanie wiadomości mailowych, kliknięcie 
przycisku „Zapisz się”, a następnie potwierdzenie zapisu na Newsletter poprzez 
kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail (wskazane 
sprawdzenie skrzynki SPAM); 

2) Formularza kontaktowego – w chwili rozpoczęcia korzystania z tej usługi, na czas 
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i wysłania zapytania za 
pośrednictwem Formularza kontaktowego (poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”) 
albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania ze Strony internetowej; 

3) innych usług świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne na Stronie 
Internetowej – w chwili rozpoczęcia korzystania z takiej usługi, na czas oznaczony 
i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego 
zaprzestania korzystania ze Strony internetowej.  

4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartych na czas 
nieoznaczony, poprzez rezygnację z usługi Newsletter (opcja dostępna w stopce 
wysyłanego do Użytkownika Newslettera). Wypowiedzenia można dokonać również za 
pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na 
adres e-mail wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. 

5. Operator ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na 
adres e-mail podany przez Użytkownika, z zachowaniem 7-dniowego terminu 
wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z danej usługi w sposób 



 

 

niezgodny z jej przeznaczeniem, działa na szkodę Operatora lub innych Użytkowników, 
narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. 

6. Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną jest 
związane z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem 
charakterystycznym dla tej sieci. Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki 
techniczne, które ograniczą zagrożenia z tym związane, w tym w szczególności 
programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość osób korzystających z sieci 
Internet. 

7. Operator jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w 
przypadku gdy Użytkownik korzysta z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, 
działa na szkodę Operatora lub innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub 
postanowienia Regulaminu, a także gdy zablokowanie usług nieodpłatnych jest 
uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez 
Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. 
Zablokowanie dostępu usług nieodpłatnych z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez 
okres niezbędny do wyjaśnienia przyczyn naruszeń. Operator prześle Użytkownikowi 
informację o zablokowaniu dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną,  na 
adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Newsleterze lub Formularzu kontaktowym. 

8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na Stronie 
Internetowej Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 
adres e-mail wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Operator ustosunkuje się do takiej 
reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 
złożenia. 

§ 5. Postanowienia ogólne dotyczące zakupu Biletów 

1. Informacje o możliwości zakupu biletów na wydarzenia, które organizuje Operator lub 
w których bierze udział Operator, podane na Stronie internetowej, w szczególności ich 
opis i cena, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie 
zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Operatora lub w których Operator 
bierze udział, odbywa się w zależności od wydarzenia (jego rodzaju i cyklu) poprzez: 
1) Sprzedaż stacjonarną w punktach Info Kraków. Wykaz punktów oraz godziny 

otwarcia na stronie Infokrakow.pl. Rezerwacji dokonywać można także poprzez 
kontakt na adres rezerwacja@sinfonietta.pl. 
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2) Sprzedaż przez instytucję kultury - Filharmonię Krakowską poprzez stronę 
https://filharmoniakrakow.pl/, a także w kasie Filharmonii (ul. Zwierzyniecka 1). 
Godziny otwarcia kasy Filharmonii Krakowskiej:  tutaj. 

3) Sprzedaż za pośrednictwem serwisu Bilety24. Bilety można kupić online klikając na 
przycisk „Kup bilet” znajdujący się na podstronie z danym wydarzeniem (wówczas 
Kupujący odsyłany jest do strony internetowej bilety24.pl) lub bezpośrednio na 
stronie bilety24.pl. Szczegółowe warunki zakupu biletów, w szczególności 
sposobów płatności i zasady reklamacji określa obowiązujący w dniu dokonania 
zakupu biletów regulamin. 

3. Szczegółowe i aktualne informacje na temat sprzedaży biletów, w szczególności w 
zakresie formy sprzedaży biletów na cykle wydarzeń, znajdują się tutaj. Informacje o 
repertuarze oraz sposobach zakupu biletów na dane wydarzenie znajdują się w opisie 
danego wydarzenia. 

4. Wszelkich informacji na temat sposobu zakupu biletów Operator udziela telefonicznie 
(+48 12 346 35 28) oraz mailowo (rezerwacja@sinfonietta.pl). 

5. Do zakupu jednego biletu ulgowego uprawnieni są: uczniowie, studenci, emeryci, 
renciści, posiadacze odznak „Zasłużony działacz kultury”, opiekunowie osób z 
niepełnosprawnościami. 

6. Przy zakupie biletu ulgowego należy okazać dokument uprawniający do zniżki. 
7. Cena biletu ulgowego jest ustalana na każde wydarzenie. 
8. Posiadacz Krakowskiej Karty Rodzinnej uprawniony jest do zakupu biletu wstępu ze 

zniżką 50% po wcześniejszej rezerwacji biletów u Operatora poprzez kontakt na adres 
rezerwacja@sinfonietta.pl. 

9. Bilet bezpłatny przysługuje osobom z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem 
Koncertów specjalnych). Dla zapewniania najlepszych warunków uczestnictwa w 
koncercie uprzejmie prosimy o możliwie jak najwcześniejsze powiadomienie Operatora 
o przybyciu na koncert osoby z niepełnosprawnością. 

10. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został 
wystawiony. Zakup Biletu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu 
uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Orkiestrę 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, miejską instytucję 
kultury. Pojedynczy Bilet uprawnia do wejścia na wydarzenie jedną osobę.  

11. W zależności od rodzaju wydarzenia Bilet może być imienny lub na okaziciela.  
12. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało 

wskazane na bilecie. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – 
nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. Bilet nie może być kserowany, 

https://www.filharmonia.krakow.pl/Home/5615-Godziny_otwarcia_kasy_biletowej.html
https://www.bilety24.pl/cms/regulamin
https://www.sinfonietta.pl/bilety
https://www.sinfonietta.pl/bilety
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skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego 
postępowania, bilet traci swoją ważność. 

13. Bilet uprawnia do uczestniczenia w wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści. 
Operator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub 
produkcyjnych, jest uprawniony do zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne 
zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia. Bilety mogą być sprzedawane z określonymi 
zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak dotyczące 
ograniczonego, przesłoniętego lub bocznego widoku lub minimalnego wieku 
uprawniającego do wstępu. Wszelkie tego typu zastrzeżenia będą zamieszczone na 
Stronie internetowej lub Kupujący zostanie o nich powiadomiony w inny sposób przed 
lub w momencie dokonywania rezerwacji Biletów.   

14. Operator informuje, iż nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na 
wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo ich sprzedaż z zyskiem jest 
niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281, ze zm.). Ponadto, Operator jest 
uprawniony do wprowadzenia zakazu odsprzedaży lub przekazania biletów na 
poszczególne wydarzenia. 

15. Wszystkie ceny Biletów wyrażone są w polskiej walucie (polski złoty) i są̨ cenami brutto 
(zawierają ̨ podatek VAT, jeżeli takowy Operator jest zobowiązany naliczyć, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami). 

16. Operator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzeń lub zmiany ich daty bądź miejsca, 
w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących regulacji dotyczących 
organizowania wydarzeń z udziałem publiczności.  

 
§ 6. Zwroty Biletów 

1. Zwrot Biletu możliwy jest wyłącznie w razie zmiany terminu, miejsca lub przedmiotu 
wydarzenia lub odwołania wydarzenia. 

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot Biletu odbywa się poprzez kanał 
sprzedaży, w jakim bilet został zakupiony i zgodnie z Regulaminem.  

3. Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem systemu Bilety24 
dostępne są tutaj.  

4. Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Filharmonii im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie dostępne są tutaj.  

https://www.bilety24.pl/cms/regulamin
https://filharmoniakrakow.pl/public/bilety/regulamin-sprzedazy-biletow


 

 

§ 7. Procedura reklamacyjna 

1. Kupujący powinien zweryfikować zgodność Biletu z informacjami wskazanymi w opisie 
wydarzenia na stronie internetowej Operatora. W przypadku braku zgodności Kupujący 
obowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Operatora. 

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Operatora wobec Kupującego będącego 
Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w 
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U z 2020 r. poz 1740), z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta strony 
wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest 
o Kupującym, rozumie się przez to Konsumenta.  

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną, na adres Operatora 
wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.  

5. Zaleca się, aby w reklamacji podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości 
oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie 
reklamacji przez Operatora.  

6. Operator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 14 dni. W przeciwnym wypadku uważa się, że Operator uznał za 
uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego. 

7. W przypadku decyzji Operatora o zwrocie pieniędzy za zakup Biletu - zwrot odbywa 
się przelewem na rachunek bankowy, z którego wykonywana była płatność lub w drodze 
zwrotu na kartę płatniczą. 

8. W przypadku biletów zakupionych poprzez serwis Bilety24, zasady składania reklamacji 
opisane są w obowiązującym na dzień zakupu biletu regulaminie dostępnym tutaj. 
Reklamacje rozpatruje serwis Bilety24. 

9. W przypadku biletów zakupionych poprzez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w 
Krakowie, zasady składania reklamacji opisane są w obowiązującym na dzień zakupu 
biletu regulaminie dostępnym tutaj. Reklamacje rozpatruje Filharmonia im. Karola 
Szymanowskiego w Krakowie. 

§ 8. Dane osobowe i pliki cookies 

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator, który odpowiada za 
zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w tym zasady ich zbierania 
i przechowywania, a także prawa Użytkownika związane z jego danymi osobowymi. 

Link%20aktywny:%20https:/www.bilety24.pl/cms/regulamin
https://filharmoniakrakow.pl/public/bilety/regulamin-sprzedazy-biletow


 

 

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane przez Operatora za pośrednictwem Strony 
internetowej przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji Umowy sprzedaży, 
świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do celów marketingowych. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym 
informacje o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 
a także zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności 
dostępnej na Stronie Internetowej pod adresem 
https://www.sinfonietta.pl/kontakt/rodo.  

§ 9. Rozstrzyganie sporów 

1. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo 
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do 
tych procedur, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.  

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt 
kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: 
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi 
udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich.  

3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące 
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń:  
1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);  
2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora 

Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu 
na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora);  

3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. 
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane 
są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod 

http://www.spsk.wiih.org.pl/


 

 

numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w 
godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma 
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i 
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla 
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub 
umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod 
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://uokik.gov.pl/ ) 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Kupującym 
będącym Przedsiębiorcą, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na 
siedzibę Operatora.  

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie 
powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności 
jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Operator deklaruje 
bezwzględne respektowanie i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego 
przepisu Regulaminu. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w przypadku 
wystąpienia, w szczególności:  
1) zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Strony internetowej, w tym 

w szczególności sprzedaży Biletów lub świadczenia usług drogą elektroniczną 
przez Operatora, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie 
dot. usług świadczonych drogą elektroniczną; 

2) konieczności dostosowania zasad prowadzenia Strony internetowej do nakazów, 
orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego, w 
zakresie prowadzonej przez Operatora działalności, organu administracji 
publicznej lub orzeczenia sądowego, wpływającego na wzajemne prawa i 
obowiązki określone w umowie dot. świadczenia usług drogą elektroniczną lub 
Umowie sprzedaży, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem; 

3) zmiany sposobu prowadzenia Strony internetowej; 



 

 

4) zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Operatora usług świadczonych drogą 
elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, w tym 
w szczególności w przypadku zmiany, wycofania bądź wprowadzenia nowych 
funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Użytkownikowi za 
pośrednictwem Strony Internetowej lub zmiany kanałów sprzedaży Biletów na 
Wydarzenia; 

5) wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu; 
6) przekształceń podmiotowych Operatora albo zmian danych identyfikacyjnych 

Operatora wskazanych w Regulaminie. 
3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Użytkownik będzie poinformowany przez 

publikację aktualnej wersji regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiana Regulaminu nie 
wpływa na treść i warunki zawartych przez Kupującego i Operatora Umów sprzedaży 
przed zmianą Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące 
przepisy prawa. 

5. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1.12.2022 r. 
 

 


