SOUHLAS

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno
a příjmení:

Datum
narození:

Telefon:

E-mail:

Adresa
bydliště:
Počet zakoupených
permanentních vstupenek:

Subjekt údajů tímto uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) společnosti KOMETA
GROUP, a.s., IČO: 26296195, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 3781, kontaktní údaje: adresa sídla a hckometa@kometagroup.cz (dále jen „Správce”),
souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Souhlas je udělován pro zpracování osobních údajů
poskytnutých na tomto formuláři, údajů získaných při
bezhotovostní platbě Subjektem údajů, údajů získaných
v souvislosti s účastí Subjektu údajů na zápasech týmu
HC KOMETA BRNO (např. kamerovým monitorováním
veřejně přístupných prostor arény a pořizováním obrazových a zvukově-obrazových záznamů ze zápasů) a údajů
získaných v souvislosti s účastí Subjektu údajů na benefičních programech a marketingových akcích (např. pro
tyto účely poskytnuté dodatečné osobní údaje Subjektu
údajů, pořizování obrazových a/nebo zvukově-obrazových záznamů z benefičních a marketingových akcí) a případně dalších Osobních údajů, jež jsou o Subjektu údajů
veřejně dostupné.
2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ochrany
majetku a zdraví osob a prevence výtržnictví a vandalismu během zápasů týmu HC KOMETA BRNO, podávání
zpravodajství o průběhu zápasů, pořizování dokumentace pro archiv HC KOMETA BRNO, vytvoření databáze
majitelů permanentních vstupenek za účelem informování Subjektu údajů o plánovaných akcích, dále za účelem
realizace benefičních programů a/nebo marketingových
akcií Správce, společností náležejících do stejného podnikatelského seskupení, smluvních partnerů Správce a
nadací, s nimiž Správce spolupracuje, a za účelem zasílání
obchodních sdělení Správce a jeho smluvních partnerů
včetně zasílání nabídek dalších produktů a služeb Subjektu údajů elektronickými prostředky.

5. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správce jeho Osobní
údaje poskytl ve výše uvedeném rozsahu dalším příjemcům, a to společnostem náležejícím do stejného podnikatelského seskupení jako Správce, jeho smluvním partnerům a nadacím, s nimiž Správce spolupracuje, a to pro
účely uvedené výše v bodě 2.
6. Subjekt údajů svým podpisem potvrzuje, že byl
Správcem řádně informován v souladu s čl. 13 Nařízení,
že jeho Osobní údaje budou zpracovány na základě tohoto svobodného souhlasu, že má právo svůj souhlas se
zpracováním Osobních údajů odvolat písemnou žádostí
doručenou na adresu sídla Správce s účinností okamžikem doručení takové písemné žádosti Správci, dále že má
právo na přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným
Správcem dle čl. 15 Nařízení, právo na jejich opravu nebo
výmaz dle čl. 16 a 17 Nařízení, popř. omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení, a že má právo vznést námitku proti
zpracování dle čl. 21 Nařízení a dále právo na přenositelnost údajů k jinému správci dle čl. 20 Nařízení, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
7. Tento souhlas je současně udělen jako souhlas se
zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a to na dobu uvedenou v bodě 3. výše.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti
zakoupené permanentní vstupenky a dále po dobu 5 let
od skončení její platnosti.

8. Subjekt údajů současně svým podpisem níže potvrzuje,
že se seznámil a souhlasí s Návštěvním řádem DRFG Arény, který je k dispozici na www.hc-kometa.cz.

4. Správcem a zpracovatelem Osobních údajů je Správce.
Subjekt údajů tímto současně dává souhlas, aby jeho
Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu zpracovala třetí
osoba pověřená Prodávajícím.

Subjekt údajů prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje
jsou přesné a pravdivé, že je Správci poskytuje dobrovolně, že porozuměl poučení o svých právech a že je svéprávný k udělení tohoto souhlasu.

V Brně dne

KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195

Podpis zákazníka

www.hc-kometa.cz

