FUTBALOVÝ KLUB

DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
Športová 4744, 929 01 Dunajská Streda
Registračný formulár permanentky na sezónu 2017/2018
2017/2018-as szezonbérlet regisztációs nyomtatvány

classic

silver

Vyplní žiadateľ / A kérvényező tölti ki:

gold

silver+

Meno / Keresztnév: ______________________________________________________________________________
Priezvisko / Vezetéknév: _________________________________________________________________________
Názov spoločnosti / Cégnév: ____________________________________________________________________
Dátum narodenia / A születés időpontja: ________________________________________________________
Ulica, číslo / Utca, házszám: ______________________________________________________________________
Obec, PSČ / Község, postai irányítószám: _______________________________________________________
Sídlo (vyplní právnická osoba) / Székhely (jogi személy esetén): ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Tel.č. / Telefonszám: _____________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________
IČO / Cégazonosító szám: _______________________________________________________________________
IČ DPH / Áfa adószám: _________________________________________________________________________
Vyplní pracovník DAC 1904 / A DAC 1904 alkalmazottja tölti ki:
Číslo karty / A kártya száma: _______________________________

VIP: ____________________

Sektor / Szektor: ________

Sedadlo / Szék: ________

Rad / Sor: ________

V Dunajskej Strede, dňa / Dunaszerdahelyen, dátum: __________________________________________

____________________________________
Podpis zamestnanca / Alkalmazott aláírása

____________________________________
Podpis držiteľa / Tulajdonos aláírása

FUTBALOVÝ KLUB

DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
ČI. I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje písomný súhlas
prevádzkovateľovi DS OPERATOR, a.s., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 868 683 , na spracovanie osobných údajov taxatívne vymedzených v čI. II (ďalej
len súhlas v zmysle čI. II), v informačnom systéme prevádzkovateľa (IS Permanentky a lístky), vedeného v neautomatizovanej forme (kópia občianskeho preukazu).
Dotknutá osoba zároveň poskytuje súhlas na kopírovanie a skenovanie občianskeho preukazu.
ČI. II ZOZNAM POSKYTNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rozsah spracovávania osobných údajov: meno, priezvisko, pohlavie, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, národnosť, štátna príslušnosť,
trvalý pobyt, osobitné záznamy. Vymedzený zoznam osobných údajov prevádzkovateľ spracúva osobami osobitne na to poverenými, a sú bezpečne uchovávané s
obmedzeným prístupom tretích osôb. Dotknutá osoba prehlasuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých
osobných údajov túto zmenu oznámi bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi.
ČI. III ÚČEL POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba udeľuje súhlas v zmysle čI. II v súvislosti s evidenciou a poskytovaním výhod a zliav (formou vystavenia permanentnej vstupenky) pre návštevníkov
futbalových stretnutí organizovaných FK DAC 1904, a.s., a v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby použije len k vyššie uvedenému účelu.
Čl. IV DOBA PLATNOSTI SÚHLASU NA SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba udeľuje písomný súhlas v zmysle čl. II po dobu platnosti permanentnej vstupenky. Karta má platnosť jednu sezónu, a to odo dňa udelenia súhlasu
do 30.06.2018. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v zmysle § 6 ods. 2 písm. h) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zlikvidovať predmetné osobné údaje po skončení účelu ich spracúvania.
ČI.V POUČENIE
Ochrana osobných údajov dotknutej osoby sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla DS OPERATOR, a.s.. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov právo najmä na informácie, odpis a opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa. V prípade neaktuálnosti poskytnutých
osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky, alebo v prípade zrušenia alebo permanentnej vstupenky prevádzkovateľ údaje spracovávané v informačnom
systéme a lístky zlikviduje.
ČI.VI SÚHLAS SO ZASIELANÍM MARKETINGOVÝCH INFORMÁCIÍ
Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu mena a priezvisko, email a telefónne číslo na účel zasielania marketingových a propagačných
informácií o akciách a ponukách týkajúcich sa FK DAC 1904, a.s.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I.CIKKELY: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az érintett személy a Törtvénytárban található § 11 paragrafus 122/2013 számú törvénye alapján, mely a személyi adatok védelméről és néhány törvény változásáról
illetve kiegészítéséről rendelkezik, írásban hatalmazza fel a DS OPERATOR, a.s., Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 868 683 üzemeltetőjét a személyi
adatok feldolgozásához, tételesen felsorolva a II. Cikkelyben, (a továbbiakban csak a II. Cikkely szerinti beleegyezés) az üzemeltető információs rendszerében (IR bérlet,
jegy), mely nem automatizált formában van vezetve (a személyi igazolvány fénymásolata). Az érintett személy egyúttal beleegyezését adja a személyi igazolványa
lefénymásolására és szkennelésére.
II. CIKKELY: A MEGADOTT SZEMÉLYI ADATOK JEGYZÉKE
A feldolgozott személyi adatok terjedelme: keresztnév, vezetéknév, nem, személyi igazolvány száma, születési szám, a születés időpontja és helye, nemzetiség,
állampolgárság, állandó lakhely, személyes feljegyzések. Az előbb felsorolt személyi adatokat az üzemeltető arra jogosult személyekkel dolgoztatja fel, és az adatok
biztonságos elhelyezésre kerülnek, korlátozott hozzáféréssel. Az érintett személy kijelenti, hogy az általa megadott személyi adatok valódiak és időszerűek, és a
megadott személyi adatok bármilyen változása esetén felesleges késedelem nélkül tudatja a változást az üzemeltetővel.
III. CIKKELY: A MEGADOTT SZEMÉLYI ADATOK CÉLJA
Az érintett személy a II. Cikkellyel összefüggésben hozzájárulását adja a kedvezmények és árengedmények nyilvántartásához és nyújtásához (állandó belépő
kiállításának formájában) az FK DAC 1904, a.s. által megrendezett futballmérkőzések látogatói számára, és a Törvénytárban megtalálható 1/2014 számú, a nyilvános
sportesemények megrendezéséről és egyes törvények változásáról, illetve kiegészítéséről szóló rendelet alapján. Az üzemeltető csak a fentebb említett célra használja
fel a megadott személyi adatokat.
IV. CIKKELY: A SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA ADOTT BELEEGYEZÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRIDEJE
Az érintett személy írásos beleegyezése a II. Cikkely alapján az állandó belépő érvényességének lejártáig tart. A kártya egy szezonra érvényes, mégpedig a beleegyezés
napjától 2018.06.30-ig. Az üzemeltető a 122/2013-as számú törvényrendelet § 6 paragrafusának a személyi adatok védelméről és egyes törvények változásáról illetve
kiegészítéséről szóló 2. h) cikkelye alapján kötelezi magát, hogy a személyi adatok célirányos feldolgozása után megsemmisíti azokat.
V. CIKKELY: ÚTMUTATÓ
Az érintett személyes adatainak védelmét a 122/2013-as számú, a személyi adatokról védelméről, egyes törvények változásáról, illetve kiegészítéséről szóló
törvényrendelet szabályozza. A személyes adatok feldolgozására adott beleegyezés bármikor visszavonató, méghozzá a DS OPERATOR, a.s. címére küldött írásos
értesítés által. A személyi adatok megadása önkéntes alapon történik. Az érintett személy a 122/2013-as számú törvényrendelet § 28, a személyi adatok védelméről
és egyes törvények változásáról illetve kiegészítéséről szóló paragrafusának értelmében jogosult az üzemeltető információs rendszerében vezetett személyi adataival
kapcsolatos információkra, azok leírására és javítására. A megadott adatok nem időszerűsége esetén, a rendeltetés megvalósulását követően, ellenvetés benyújtása,
vagy az állandó belépő megszüntetése esetén, az üzemeltető megsemmisíti az információs rendszerben tárolt személyi adatokat és a jegyeket.
VI. CIKKELY: A MARKETINGINFORMÁCIÓK KÜLDÉSÉBE VALÓ BELEEGYEZÉS
Az érintett személy hozzájárulását adja a személyi adatai feldolgozásához a következő terjedelemben: keresztnév, vezetéknév, email, telefonszám az FK DAC 1904, a.s.
klubjához kapcsolódó marketing- és propagandainformációk küldése céljából.

_________________________________________
V Dunajskej Strede dňa
Dunaszerdahelyen, dátum

____________________________________
Vlastnoručný podpis dotknutej osoby
Az érintett személy saját kezű aláírása

