Evidenční karta

ma ji tel e p erma nentní vstup enky
A C Sp a rta Pra ha fotba l , a .s.
Vyplňujte čitelně hůlkovým písmem!

Příjmení:

________________________

Jméno:

________________________________

Datum narození: ________________________________________________________________________
Ulice, město, PSČ:_______________________________________________________________________
Email:

___________________________________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________________________________

Osoba, která vyplnila tuto evidenční kartu (dále jen "majitel permanentní vstupenky"), svým podpisem potvrzuje pravdivost a přesnost
uvedených údajů a zároveň prohlašuje, že převzala a seznámila se s výtiskem Obecných obchodních podmínek pořadatele (dále jen "Obecné
podmínky") a Návštěvním řádem Generali Areny (dále jen „Návštěvní řád“), které jsou zároveň k dispozici ve všech místech prodeje
permanentních vstupenek AC Sparta Praha fotbal, a.s. a na www.sparta.cz, těmto Obecným podmínkám a Návštěvnímu řádu rozumí, souhlasí
s nimi a zavazuje se jimi řídit. Zároveň souhlasí s tím, aby společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Praha 7, Tř. Milady Horákové
1066/98, PSČ 170 00 (případně její smluvní zpracovatel údajů či logistický partner) takto získané údaje zpracovávala ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely zajištění práv plynoucích z permanentní vstupenky. Majitel permanentní
vstupenky dále souhlasí s využíváním uvedených údajů pro marketingové účely AC Sparta Praha fotbal, a.s. a jejích smluvních partnerů.
Majitel permanentní vstupenky rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje uvedené v evidenční kartě budou za shora uvedeným účelem
zpracovány po dobu 10 let po skončení platnosti permanentní vstupenky. Majitel permanentní vstupenky má k takto získaným údajům právo
přístupu, jakož i práva subjektu údajů podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Permanentní vstupenka je přenosná. Zapůjčením permanentní vstupenky se její majitel vystavuje nebezpečí jejího zneplatnění, pokud
návštěvník stadionu, kterému permanentní vstupenku zapůjčí, jakýmkoli způsobem poruší Návštěvní řád Generali Areny. Zakoupením
permanentní vstupenky získává její majitel automatickou rezervaci vstupenky na domácí utkání Sparty v evropských pohárech (jistota
zakoupení vstupenky bez garance místa permanentní vstupenky).

Datum:

________________________

Podpis: _______________________________

