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REGISTRACE – PERMANENTKA HC SPARTA 2020/2021 
 

Osobní údaje: 

Příjmení: 

Jméno: 

Datum narození: 

E-mail: 

Mobil: 

 

(dále jen „Osobní údaje“) 

 

Umístění a číslo permanentky (vyplní prodejce):    

Typ karty a cena (vyplní prodejce):   

 

    

___________________________________________________________________________ 

 

Všeobecné podmínky pro používání permanentky: 

 

• ztrátu nebo odcizení permanentky je nutné nahlásit v Zákaznickém centru HC Sparta Praha, 

aby permanentka mohla být zablokována 

• za vyhotovení nové permanentky (z důvodu ztráty nebo odcizení) se platí poplatek 100 Kč/ks 

• ztracená či odcizená permanentka bude vystavena do sedmi pracovních dnů od oznámení této 

události v Zákaznickém centru HC Sparta Praha 

• o vyhotovení nové permanentky při ztrátě nebo odcizení může požádat pouze její držitel, který 

se musí prokázat dokladem totožnosti 

• držitelé VŠECH KARET si musí zaznamenat 10-ti místné číslo na rubu permanentky (bez 

tohoto čísla nemůže být permanentka zablokována a znovu vystavena) 

• signalizační zařízení na turniketech upozorňuje obsluhu v případě použití zlevněných 

permanentek (Dámská jízda, Sparťan junior, Sparťánek) – pokud bude s permanentkou 

přistižena osoba, která není oprávněna danou kartu užívat, nebude vpuštěna do haly a obsluha 

turniketu je oprávněna dotyčné osobě permanentku zabavit 

• poruší-li držitel permanentky provozní řád O2 areny (viz. 

http://www.o2arena.cz/cz/arena/provozni-rad/), provozovatel je oprávněn zabavit a 

zablokovat jeho permanentku bez nároku na odškodnění 

 

Informace o zpracování osobních údajů: 

 

1. Správcem Vašich Osobních údajů je HC Sparta Praha a.s., IČ: 618 60 875, se sídlem Za 

elektrárnou 419/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, www.hcsparta.cz (dále jen „HC Sparta Praha“). 

2. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu, že jsou nezbytné pro výkon práv a povinností 

ze smlouvy o prodeji permanentní vstupenky.  Vezměte prosím na vědomí, že neposkytnutí 

Osobních údajů pro uvedený účel znamená překážku prodeje permanentní vstupenky. 
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3. Vaše Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v souladu s platnou právní úpravou osobám 

poskytujícím HC Sparta Praha IT služby a provozovateli O2 areny, kterým je společnost 

Bestsport a.s. 

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

5. Osobní údaje bude HC Sparta Praha zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po 

dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností HC Sparta Praha podle platných právních 

předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení. 

6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 

• požádat HC Sparta Praha o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to v písemné 

podobě, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může HC Sparta 

Praha požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů; 

• žádat HC Sparta Praha o omezení zpracování Osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné 

otázky ohledně Vašich Osobních údajů, zejména, pokud popíráte přesnost Osobních údajů 

nebo pokud se domníváte, že HC Sparta Praha zpracovává Vaše Osobní údaje v rozporu 

s platnými právními předpisy; 

• žádat HC Sparta Praha o opravu Vašich nepřesných Osobních údajů nebo jejich doplnění, 

v případě, že jsou neúplné; 

• požadovat výmaz svých Osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly 

Osobní údaje zpracovány nebo jsou-li zpracovány protiprávně; 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

7. Veškerá svá práva, stanovená v předchozím bodu, můžete uplatnit u HC Sparta Praha buďto 

písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla HC Sparta Praha, či 

elektronickou formou na e-mailové adrese predprodej@hcsparta.cz  

8. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, 

ani k profilování. 

 

Beru na vědomí, že při účasti na hokejovém utkání HC Sparta Praha mohou být náhodně 

pořizovány fotografie a záběry mé osoby. Jsem si dále vědom, že: 

 

- fotografie a záběry mé osoby mohou být zveřejněny na webových stránkách nebo 

sociálních sítích HC Sparta Praha nebo na YouTube 

- mohu žádat odstranění fotografií a záběrů, buďto písemnou formou doporučeným 

dopisem, zaslaným na adresu sídla HC Sparta Praha, či elektronickou formou na e-mailové 

adrese predprodej@hcsparta.cz  

 

 

Stvrzuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami pro používání permanentky a 

s Informacemi o zpracování mých osobních údajů. 

 

 

 

V Praze dne _______________   _______________________________ 

         PODPIS 
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SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

 

Souhlasím se zpracováním svých Osobních údajů za účelem zasílání informačních newsletterů a 

jiných obchodních sdělení ze strany HC Sparta Praha na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

 

ANO     NE  
V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním svých Osobních údajů k zasílání 

obchodních sdělení, berete na vědomí následující informace o zpracování osobních údajů: 

 

1. Správcem Vašich Osobních údajů je HC Sparta Praha a.s., IČ: 618 60 875, se sídlem Za elektrárnou 

419/1, Bubeneč, 170 00 Praha 7, www.hcsparta.cz (dále jen „HC Sparta Praha“). 

2. Udělení souhlasu je dobrovolné, lze ho kdykoliv odvolat buďto písemnou formou, doporučeným 

dopisem, zaslaným na adresu sídla HC Sparta Praha, či elektronickou formou na e-mailové adrese 

predprodej@hcsparta.cz Poskytnutí souhlasu není vázáno na výkon práv a povinností ze smlouvy o 

prodeji permanentní vstupenky. 

3. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu pro účely zasílání informačních 

newsletterů a jiných obchodních sdělení. 

4. Vaše Osobní údaje mohou být dále v souladu s platnou právní úpravou zpřístupněny (mimo osoby 

uvedené výše) poskytovateli marketingové platformy, prostřednictvím které dochází k rozesílání 

newsletterů a jiných obchodních sdělení.  

5. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

6. Informační newslettery, příp. jiná obchodní sdělení, Vám budou zasílány, pokud neodvoláte svůj 

souhlas, po dobu trvání smluvního vztahu ze smlouvy o prodeji permanentní vstupenky. 

7. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: 

• požádat HC Sparta Praha o informaci o zpracování svých Osobních údajů, a to v písemné podobě, 

přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může HC Sparta Praha požadovat 

přiměřenou úhradu administrativních nákladů; 

• žádat HC Sparta Praha o omezení zpracování Osobních údajů, dokud se nevyřeší sporné otázky 

ohledně Vašich Osobních údajů, zejména, pokud popíráte přesnost Osobních údajů nebo pokud 

se domníváte, že HC Sparta Praha zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s platnými právními 

předpisy; 

• žádat HC Sparta Praha o opravu Vašich nepřesných Osobních údajů nebo jejich doplnění, 

v případě, že jsou neúplné; 

• požadovat výmaz svých Osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly Osobní 

údaje zpracovány nebo došlo k odvolání souhlasu nebo jsou-li Osobní údaje zpracovány 

protiprávně; 

• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

8. Veškerá svá práva, stanovená v předchozím bodu, můžete uplatnit u HC Sparta Praha buďto písemnou 

formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové 

adrese predprodej@hcsparta.cz  

9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 

profilování. 

 

V Praze dne _______________   PODPIS ______________________ 


