
Formulário de resolução 
(Por favor preencha e devolva este formulário apenas se desejar rescindir o contrato.)  

 

A atenção de TRAVEL STADIUM, 255 rua Cornaline - 13510 Eguilles 
(servicocliente@tickandbox.pt) 
Eu, abaixo assinado/a ........................................................................................, notifico  

a minha rescisão do contrato para a venda dos bens/serviços abaixo: 

Natureza do bem ou serviço *: ................................................................................ 

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

Data da encomenda *: ............................................................................................................. 

Número de encomenda *: ........................................................................................................... 

Endereço do cliente *: .................................................................................................................... 

Motivo :…………………………….. 

Data *: ...................................... Assinatura *:................................................................................ 

Dados bancários (A preencher se desejar ser reembolsado por transferência bancária): 

BIC: __________ 

IBAN: _______ _______ ________ _______ _______ _______ 

Riscar o que não interessa 

* Campos obrigatórios 

 

Em conformidade com a lei “ tratamento de dados e liberdades” e o Regulamento europeu 2016/679 do Parlamento europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, as 
informações recolhidas neste formulário são registadas num ficheiro informático pelo Travel Stadium e Wonderbox SAS, para a gestão, processamento e acompanhamento 
do exercício do seu direito de retractação, em conformidade com o artigo 6 parágrafo 1 alínea c) do Regulamento europeu 2016/679. Os dados marcados com asterisco e 
marcados como "campos obrigatórios" são necessários para o processamento do seu direito de retractação. O não fornecimento destes dados tornará impossível processar 
o seu direito de retractação. São destinados à Wonderbox SAS e a todas as empresas por ela controladas e/ou Parceiros e subempreiteiros da Wonderbox. Podem ser 
transferidos para um subcontratante localizado dentro ou fora da UE. Para dados transferidos para fora da UE, o controlador instituiu e disponibiliza as salvaguardas 
apropriadas referidas no artigo 46. 2) punto c) do Regulamento, (consulte por favor a política de privacidade em www.tickandbox.net). 
Os dados são mantidos durante 3 anos, desde o fim da relação comercial para clientes potenciais e não potenciais, e 3 anos desde a recolha ou último contacto com o cliente 
da colecção ou do último contacto da perspectiva de não clientes e 14 dias para os dados bancários, de acordo com a norma simplificada n°NS-048 da CNIL. 
Tem o direito de aceder, rectificar, apagar, portar os seus dados e opor-se ou limitar o seu processamento. Se desejar exercer estes direitos, pode escrever para STADIUM 
TRAVEL, 255 rua Cornaline - 13510 Eguilles. Também tem o direito de se alojar uma queixa a uma autoridade de supervisão. Os dados recolhidos não serão utilizados para 
implementar uma decisão automatizada 


