Poučení o užívání sezónních jízdenek 2022/2023
Dopravce: MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně.

Působnost
Toto poučení se vztahuje na cestující, kteří jsou oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu, tj. kterým byla
Dopravcem prodána sezónní jízdenka s níže uvedenou platností.

Podmínky přepravy a prodeje jízdenek
1. Platná sezónní jízdenka opravňující k jízdám na níže uvedených dopravních zařízeních SkiResortu ČERNÁ
HORA - PEC musí být opatřena fotografií, společně se jménem a příjmením jejího držitele.
2. Práva a povinnosti z jízdenky je oprávněn vykonávat pouze její držitel (jízdenka je nepřenosná). V případě
zneužití jízdenky je dopravce oprávněn jízdenku zablokovat bez finanční náhrady
3. Držitel jízdenky souhlasí, že je povinen dodržovat Smluvní přepravní a obchodní podmínky SkiResortu
ČERNÁ HORA – PEC, dále pak „Smluvní přepravní podmínky“ a „Základní podmínky přepravy“ jednotlivých
dopravních zařízení (tj. příslušných lanových drah a lyžařských vleků), dbát pokynů obsluhy a řídit se
jednotlivými doprovodnými informačními piktogramy.
4. Na žádném dopravním zařízení nevzniká nárok na přednostní jízdu.

Platnost sezónních jízdenek
1. SkiResort ČERNÁ HORA – PEC (Černá hora - Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa,
Svoboda nad Úpou).
2. SKiMU - Ski areál Malá Úpa.
3. Večerní lyžování: Protěž, Duncan, Košťálka 1;2, Javor 1;2, Modřín, U lesa.
4. SKiTour ČERNÁ HORA – PEC: jízda rolbami v rámci lyžařského propojení Černé hory a Pece pod Sněžkou, na
kterém část trasy lyžaři využívají roleb, část sjíždí na lyžích.
5. Platnost jízdenky na zimní sezónu 2022/2023, platnost rovněž na letní sezónu do 30. 10. 2023 na lanové
dráhy Černohorský Express, Hnědý vrch, Portášky.

Prohlášení
1. Držitel svým podpisem potvrzuje, že převzal jeden stejnopis tohoto poučení, že je seznámen s podmínkami
užívání jízdenky, rovněž si je plně vědom důsledků spojených s jejich případným porušením.
2. Kupující (držitel) prohlašuje, že se při nákupu jízdního dokladu seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů ze dne 1. 9. 2018, které převzal současně s nákupem jízdního dokladu a bere na vědomí, že Dopravce bude za účelem plnění povinností z přepravní smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje zaznamenané
do software jízdního dokladu a/nebo jím jinak uvedené, v souladu s nimi.
3. Toto poučení je sepsáno ve dvou vyhotoveních, jeden stejnopis je pro potřeby Dopravce, druhý je určen
držiteli.
Držitel:
Jméno a příjmení: ………………………………………….………………............... Datum narození: ………………………………………
Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………….………….....................
E-mail: ……………………………………………................................................... Podpis držitele:
(zákonného zástupce)

V Janských Lázních/Peci pod Sněžkou dne: ………………………………
Razítko a podpis pokladní:

Informace o zpracování osobních údajů
Obchodní společnost MEGA PLUS s.r.o., se sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, IČ: 64793281, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9778 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od
25. 5. 2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní
údaje:
a) sezónní skipas - jméno a příjmení, datum narození,
adresa elektronické pošty, bydliště, telefonní číslo,
fotografie při průchodu turniketem nebo fotografie
naskenovaná při nákupu na pokladně.
b) ostatní časové skipasy - fotografie při průchodu turniketem dále jen („osobní údaje“)

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu přepravní smlouvy mezi Vámi jako zákazníkem a správcem jako přepravcem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z
obecně závazných právních předpisů.

b)

c)

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může
v odůvodněných případech předat orgánům činným
v trestním řízení.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem
plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu přepravní
smlouvy.

d)

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po
dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z
přepravní smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k
vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené přepravní
smlouvě.

e)

Poučení subjektu údajů

f)

Společnost MEGA PLUS s.r.o. informuje své zákazníky, že
mají právo:
a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které
se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je
tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním
údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci
nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly
MEGA PLUS s.r.o., Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně
IČO: 64793281

g)

nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke
stanovení této doby, existence práva požadovat od
správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
právo podat stížnost u dozorového úřadu.
aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím
k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní
údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,
osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní
údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje.
aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření
této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené
zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní
údaje jinému jimi určenému Správci.
vznést námitku proti zpracování mých osobních
údajů u Správce.
v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany
Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu
výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na
Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Janských Lázních dne 1. 9. 2018

email: skiresort@skiresort.cz
www.skiresort.cz

MEGA PLUS s. r. o.

