FORMULARZ KONTAKTOWY

Telefon:

Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
E-mail:

wypełnia pracownik Teatru Wielkiego - Opery Narodowej / BOW

wartość abonamentu

PLN

nazwa abonamentu

□

Akceptuję przedmiotowy Regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Wielki - Operę Narodową zawartych w powyższym formularzu, a także udostępnienie ich innym podmiotom działającym
w imieniu i na rzecz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zakupu i obsługi biletów abonamentowych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa
danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowej w celach marketingowych oraz kontakt drogą elektroniczną ze strony Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie zgodnie z ustawą
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Informujemy, że dysponuje Pan/Pani prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich, a także prawem sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Warszawa, dnia				

podpis

ANKIETA
1. Skąd najczęściej czerpie Pan / Pani informacje

2. Czy w poprzednich sezonach posiadał(a) Pan / Pani abonament

o Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz o repertuarze?

na spektakle Teatru Wielkiego – Opery Narodowej?

Internet		

tak

tygodniki

nie

3. Status zawodowy:

prasa codzienna

uczeń / student

ulotki

pracownik sektora publicznego

plakaty / reklama zewnętrzna

pracownik sektora prywatnego

rodzina / znajomi

niepracujący

radio

emeryt / rencista

Facebook

inny 		

z innych źródeł		

4. Jaki spektakl chciał(a)by Pan / Pani zobaczyć na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej?

5. Które z mediów społecznościowych Teatru Pan / Pani śledzi?

Facebook

You Tube

Instagram

6. Czy korzysta Pan / Pani z bezpłatnego serwisu vod.teatrwielki.pl, na którym dostępne są wybrane spektakle Teatru?
7. Miejsce na uwagi, którymi chciał(a)by Pan / Pani się z nami podzielić?

żadne
tak

nie

