
 

Formulář 

pro držitele permanentní vstupenky klubu FC Zbrojovka Brno pro ročník 2020/21 

 

                  Vyplňte čitelně hůlkovým písmem 

Příjmení: ________________________    Jméno: ___________________________ 

Datum narození: *  ___________________________________________________________ 

                *Vyplňte pouze, pokud chcete uplatnit slevu z důvodu věku 

Email: ______________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

Adresa: _____________________________________________________________________ 

Uveďte „S“ sektor, „Ř“ řadu a „M“místo“                       S= _______   Ř= _______   M= _______ 

 

Osoba, která vyplnila tento registrační formulář, dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu 
s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen zákon a nařízení společně 
„ zákon a nařízení“) pro společnost FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem Brno, Srbská 3828/47 a, PSČ 616 00 
(dále jen jako „FCZB“). FCZB prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro účely 
poskytování služeb, zejména zasílání informací o termínech konání zápasů, jejich změnách a dalších informací 
důležitých pro využívání služeb a k zasílání nabídek obchodu, nebo služeb a obchodních sdělení FCZB a jejích 
obchodních partnerů. Správcem osobních údajů pro tyto účely je FCZB. FCZB je oprávněna předávat osobní údaje 
zákazníků svým obchodním partnerům k zasílání nabídek obchodu nebo služeb a obchodních sdělení FCZB nebo 
obchodních partnerů. FCZB a její obchodní partneři jsou oprávněni osobní údaje zákazníka zpracovávat nejdéle do 
uplynutí 3 let ode dne ukončení smlouvy a údaje pro zasílání nabídek obchodu a služeb nebo obchodních sdělení 
do odvolání souhlasu se zasíláním nabídek nebo obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů může 
být kdykoliv písemně odvolán. Majitel permanentní vstupenky může kdykoliv bezplatně FCZB sdělit, že si nepřeje 
dostávat další obchodní sdělení, a to na emailovou adresu sleva@fczbrno.cz Majitel permanentní vstupenky má v 
souladu s výše uvedeným zákonem a nařízením, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na 
přenositelnost údajů. Pokud chce držitel permanentní vstupenky tato svá práva využít, může se svou stížností, 
námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování svých osobních údajů FCZB kdykoliv kontaktovat. Další 
informace o zpracování osobních údajů včetně souvisejících práv jsou uvedeny na internetových stránkách FCZB. 
Permanentní vstupenka je nepřenosná. Držitel permanentní vstupenky se zavazuje dodržovat Návštěvní řád 
Městského fotbalového stadionu na ulici Srbská. Zakoupením permanentní vstupenky získává její majitel 
automatickou rezervaci vstupenky na domácí utkání fotbalového klubu FC ZBROJOVKA BRNO v pohárové soutěži 
nejvyšší fotbalového ligy ČR. Ztrátu nebo odcizení permanentní vstupenky, prosíme, nahlásit ve Fanshopu klubu FC 
ZBROJOVKA BRNO.  

 

 

Datum: ___________________________    Podpis: ___________________________ 


