DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
Prevádzkovateľ/Üzemeltető: DS OPERATOR, a.s.,
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 868 683, IČ DPH: SK2120509094

Registračný formulár permanentky na sezónu 2018/2019
2018/2019-es szezonbérlet regisztációs formanyomtatvány
Vyplní žiadateľ / A kérvényező tölti ki:
Pohlavie / Nem

 muž / férﬁ

 žena / nő

_______________________________________________________________________________
Meno / Keresztnév
_______________________________________________________________________________
Priezvisko / Vezetéknév
_______________________________________________________________________________
Dátum narodenia / A születés időpontja
_______________________________________________________________________________
Názov ﬁrmy / Cégnév
_______________________________________________________________________________
IČO / Cégazonosító szám
_______________________________________________________________________________
IČ DPH / Áfa adószám
_______________________________________________________________________________
Kontaktná osoba / Kapcsolattartó
_______________________________________________________________________________
Sídlo - Ulica, číslo / Székhely, cím
_______________________________________________________________________________
Obec / Község
_______________________________________________________________________________
PSČ / Postai irányítószám
_______________________________________________________________________________
Tel.č. / Telefonszám
_______________________________________________________________________________
E-mail
_______________________________________________________________________________
Obľúbený hráč / Kedvenc játékos




CLASSIC
GOLD




SILVER
SILVER+

Kedves DAC- szurkoló!
2018. május 25-én életbe lépett az Európai Unió
2016/679 számú új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az idevágó szlovák adatvédelmi törvény. A DS OPERATOR mint a MOL Aréna
üzemeltetője mindig is arra törekedett, hogy
a szurkolók személyes adatainak feldolgozása
a jogszabályoknak megfelelően, a szükséges
adatbiztonsági intézkedések megtartása mellett folyjon. Ugyanezt vállaljuk az új adatvédelmi
jogszabályok hatálybalépését követően is. Ennek
megfelelően szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a
DAC szezonbérletesekre vonatkozó új adatfeldolgozási feltételek a www.fcdac.sk linkre kattintva
és a MOL Aréna jegypénztárainál kifüggesztve
találhatóak meg. Hogy a továbbiakban is kapcsolatban lehessünk és tájékoztathassuk Önt az
újdonságokról valamint a klubélet aktualitásairól, kérjük, az alábbiakban járuljon hozzá ahhoz,
hogy a DS OPERATOR, a.s. és partnerei az Ön személyes adatait feldolgozzák.
Milí fanúšikovia DAC-u !
25. mája 2018 vstúpili do života Nariadenie Európskej únie č. 2016/679 o všeobecných pravidlách ochrany osobných údajov (GDPR) a slovenský zákon č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov. DS OPERATOR ako prevádzkovateľ MOL
Arény vždy vynakladal patričné úsilie, aby spracúvanie osobných údajov priaznivcov prebiehalo pri dodržiavaní potrebných bezpečnostných
opatrení, v súlade s platnou legislatívou. S rovnakou zodpovednosťou budeme pristupovať k
spracúvaniu osobných údajov aj po nadobudnutí
účinnosti nových právnych predpisov v oblasti
ochrany osobných údajov. V záujme uvedeného
Vám oznamujeme, že nové podmienky spracúvania osobných údajov majiteľov sezónnych vstupeniek DAC sú umiestnené na webovej stránke
www.fcdac.sk a pri pokladniach MOL Arény. Aby
ste mohli naďalej zostať v kontakte s nami a odoberať informácie o novinkách a o dianí v klube
Vás prosíme, aby ste zaškrtnutím políčka nižšie
udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných
údajov spoločnosťou DS OPERATOR a.s. a jeho
partnermi pre uvedené účely.



Hozzájárulok / Súhlasím

Zľava / Kedvezmény



0-15 rokov / év



nad 65r / 65 év feletti



vozíčkar / tolókocsis



asistent / kísérő



ISIC karta / kártya



ŽŤP / Súlyosan egészségkárosodott

______________________________________________________

_______________________________________

V Dunajskej Strede, dňa / Dunaszerdahelyen, dátum

Podpis žiadateľa / A kérvényező aláírása

