
Oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych na bilecie  
na koncert Eda Sheerana 

 
 
……………………………………………………. 
(imię i nazwisko właściciela zamówienia) 
 
…………………… 
(numer telefonu) 
 
……………………… 
(numer zamówienia) 
 
 

Proszę o zmianę danych osobowych na bilecie: 

z imienia i nazwiska ……………………………………. 

na nowe imię i nazwisko: …………………………………….. 

 
 
 
Oświadczam, że jestem właścicielem rezerwacji na koncert Ed Sheeran w 
dniu:……………. (data koncertu). 
 
Oświadczam, że bilet został zakupiony przeze mnie na stronie www.eventim.pl. 

 
Zgadzam się na warunki zmiany danych na bilecie zawarte w Regulaminie Imprezy Ed Sheeran. 

 
Prosimy pamiętać także, że odsprzedaż biletów po cenie wyższej, jest niezgodna z prawem, a takie 
działania podlegają karze na mocy art. 133 Kodeksu Wykroczeń. 

 
Administratorem danych osobowych umieszczonych na bilecie, tj. podanych w celu personalizacji 
biletów, jest Charm Music Sp. z o.o. Bobrowiecka 3a/175, 00-728 Warszawa. Podmiotem 
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Eventim Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 25;  
00-508 Warszawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych: http://www.charm-
music.pl/pages/view/126/1 
 

 
 
 

Data i podpis właściciela zamówienia: 
 

…………………………………. 

 

 

 

 

 



A statement regarding the change of personal data on the ticket 

for the Ed Sheeran concert  

 

............................................................. 

(name and surname of the owner of the reservation) 

........................ 

(phone number) 

........................... 

(order number) 

 

Please change my personal details on the ticket: 

from (name and surname) ........................................... 

to (new name and surname): .......................................... .. 

 

I declare that I am the owner of the reservation for Ed Sheeran concert on: ................ (date of 

the concert). 

I declare that the ticket was purchased by me at www.eventim.pl. 

I agree to the terms of changing the data on the ticket included in the GTC of the Event - Ed Sheeran. 

We want to remind everyone that buying tickets and also selling them at inflated prices is criminal 

offense that may result in arrest or a fine (Article 133 of the Code of Offenses). Anyone who sells or 

buys tickets in this way violates the Polish law. 

The Controller of personal data on the ticket provided to personalize the ticket is Charm Music Sp. z 

o.o. Bobrowiecka 3a / 175, 00-728 Warsaw. The entity that processes personal data on behalf of the 

Contoller is Eventim Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 25; 00-508 Warsaw. More information on the 

processing of personal data http://www.charm-music.pl/pages/view/126/1 

 

Date and signature of the owner of the order: 

 


