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Všeobecné podmínky
•
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•

•

V případě ztráty permanentky je nutné nahlásit tuto skutečnost osobně ve fanshopu Bohemians č i e-mailem na adrese
info@bohemians1905.cz. Duplikát bude vydán pouze registrovanému držiteli permanentky po ověření jeho totožnosti, a to ve
fanshopu či na sekretariátu klubu.
Manipulační poplatek za vydání duplikátu permanentky je 100 Kč.
Držitel permanentní vstupenky je povinen prokázat se permanentkou při každém vstupu na stadion, kde oprávněný pracovník
prověří platnost permanentní vstupenky načtením čárového kódu. V případě prokazatelného pokusu o zneužití permanentky
(opakovaný vstup na utkání, užití zlevněné permanentky pro děti, seniory a ZTP neoprávněnou osobou) je pořadatel utká ní
oprávněn permanentní vstupenku na místě nenávratně zabavit a neumožnit vstup na stadion.
Pokud držitel permanentky poruší Návštěvní řád stadionu Bohemians, je klub Bohemians Praha 1905 oprávněn nenávratně
zabavit a zablokovat jeho permanentku bez nároku na odškodnění.

Zásady zpracování osobních údajů
Beru na vědomí, že společnost Bohemians Praha 1905, a.s., IČ 272 32 140, se sídlem Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 10000 (dále jen
Bohemians Praha 1905, a.s.), bude jako správce osobních údajů zpracovávat mé osobní údaje, které jsem ji sdělil vyplněním registrace
majitele permanentky. Jedná se o následujíc í kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, přezdívka (pokud je vyplněno),
mobil, e-mail, číslo permanentky.
Beru na vědomí, že vyplnění registrace majitele permanentky není nutné k aktivaci a využívání služeb spojených se zakoupenou
permanentkou.
Beru na vědomí, že Bohemians Praha 1905, a.s. bude v případě vyplnění registrace majitele permanentky takto získané osobní údaje využívat
pro účely vydání duplikátu permanentky v případě její ztráty oprávněnému majiteli permanentky. Bez vyplnění registrace majitele
permanentky k uvedenému účelu nebude možné v případě ztráty vydat duplikát permanentky.
Beru na vědomí, že Bohemians Praha 1905, a.s. je oprávněna mi po vyplnění registrace majitele permanentky zasílat na uvedenou emailovou
adresu a mobil nabídky obchodu, nebo služeb a obchodní sdělení Bohemians Praha 1905, a.s. Ke zpracování těchto osobních údajů uvedeným
způsobem je Bohemians Praha 1905, a.s. oprávněna pro účely svých oprávněných zájmů (marketing a podpora prodeje zboží a služeb
Bohemians Praha 1905, a.s.). Zasílání těchto sdělení jsem oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu,
který je součástí takového sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným Bohemians Praha 1905, a.s., např. zasláním
mailu na adresu: info@bohemians1905.cz či zasláním dopisu na adresu: Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 10000.
Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro mne
mělo právní účinky nebo se mne jinak významně dotýkalo.
Osobní údaje budou pro uvedené účely zpracovávány nejdéle do uplynutí tří let ode dne ukončení platnosti permanentky, tj. po ukončení
příslušné sportovní sezóny.
Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám následující práva:
-

právo na přístup k osobním údajům zpracovávaných Bohemians Praha 1905, a.s. týkajícím se mé osoby
právo na opravu nepřesných osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů, pomine-li důvod jejich zpracování,
právo vznést námitku proti způsobu zpracování u Bohemians Praha 1905, a.s.
právo na omezení zpracování osobních údajů v případě sporu o rozsah zpracování osobních údajů,

DNE:____________________

PODPIS:_____________________________

