
Registrace a souhlas se zpracováním osobních údajů – 
permanentka FC FASTAV Zlín 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

Jméno: 

Příjmení: 

Telefon: 

E-mail:

dále jen „zákazník“  

V souvislosti se zakoupením permanentní vstupenky na utkání klubu FC FASTAV Zlín (FC FASTAV Zlín, 

a. s., Tyršovo nábřeží 4381, 760 01 Zlín, IČ: 25568752 - dále jen „klub“) 

souhlasím, aby klub  

A) 

zpracovával a uchovával tyto mé osobní údaje 

a) Jméno a příjmení 

b) Telefon 

c) E-mail 

d) Datum narození 

za účelem 

- Vyhotovení permanentní vstupenky, 

- Kontaktování zákazníka v případě ztráty a nalezení permanentní vstupenky. 

Bez udělení souhlasu dle bodu A) není možné permanentní vstupenku zakoupit a vyhotovit! 

B) 

 souhlasím, aby klub zpracovával a uchovával mé 

a) Jméno a příjmení 

b) E-mail 

c) Telefon 

za účelem 

- Zasílání informačních sdělení – změny utkání, informace o akcích pořádaných klubem atd. 

- Zasílání marketingových sdělení 



 

Všeobecné podmínky: 

- ztrátu nebo odcizení permanentky je nutné nahlásit v sekretariátu klubu, aby karta mohla být 

zablokována 

- za vyhotovení nové permanentky (z důvodu ztráty či odcizení) se účtuje poplatek 100 Kč/ks 

- ztracená či odcizená permanentka bude vystavena do 7 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti v sekretariátu klubu 

- o vyhotovení nové permanentky může požádat pouze její držitel, který se musí prokázat dokladem 

totožnosti 

- zakoupením permanentky zákazník souhlasí s návštěvním řádem stadionu Letná ve Zlíne, který je 

k dispozici na stadionu v době konání utkání nebo permanentně na webových stránkách klubu 

www.fcfastavzlin.cz 

 

Ve vztahu k osobním údajům dle bodu A) i B) má zákazník zejména následující práva a povinnosti: 

- Povinnost osobní údaje opravit či doplnit 

- Právo na aktualizaci osobních údajů 

- Právo požadovat omezení zpracování 

- Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech 

- Právo na přístup k osobním údajům 

- Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů  

- Právo na výmaz osobních údajů 

a další práva stanovená Nařízením. 

 

Ve vztahu k osobním údajům dle bodu B) má zákazník navíc 

- Právo informovaný souhlas kdykoliv odvolat 

Všechna práva je možná realizovat prostřednictvím e-mailové adresy pantalek@fcfastavzlin.cz. 

Realizace těchto práv bude provedena v zákonné lhůtě 30 dnů, o čemž bude daný subjekt 

informován. Bude-li tato žádost odmítnuta, bude toto odmítnutí žádosti s odůvodněním zasláno do 

30 dnů od obdržení žádosti. 

 
Ve Zlíně dne   
 
 

___________________________________
          podpis 

       (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

mailto:pantalek@fcfastavzlin.cz

