Formulář pro poskytnutí slevy
školním skupinám a sportovním spolkům
Název (školské) organizace: ………................................…………….....................................................................................................
IČO: ………................................……………....................................................
Adresa: ………................................……………..............................................................................................…………………......................
E-mail: ………................................……………..............................................................................................…………………......................
Kontaktní osoba v místě konání lyžařského výcviku: …………........................................................………..…………......................
Tel. (kontaktní osoby): ………................................……………..................
Nepřenosný skipas
POČET DNÍ

PLATNOST
datum od

(1. lyžařský den)

ŽÁK
do 11,99 let

ŽÁK
nad 12 let

Organizované školní skupiny nad 10 žáků si mohou zakoupit nepřenosné jízdenky pro své žáky do 11,99 let, od 12 let nebo střídavý lístek bez vymezení věku. Na každých 10 platících osob se
stejným typem lístku obdrží 1 učitel odpovídající jízdenku zdarma. Učitelé, kteří jsou nad rámec lístků zdarma, mají lístek za
stejné ceny, jako žák nad 12 let. Uvedené ceny není možno kombinovat s žádnými jinými slevami a výhodami (paket malé dítě).
Působnost: Toto poučení se vztahuje na cestující, kteří jsou
oprávněnými držiteli platného jízdního dokladu, tj. kterým byla
dopravcem prodána jízdenka s cenou pro školní skupiny
Podmínky přepravy: Držitel jízdenky souhlasí, že je povinen
dodržovat Smluvní přepravní a obchodní podmínky SkiResortu
ČERNÁ HORA – PEC, dále pak „Smluvní přepravní podmínky“ a

Střídavý skipas
UČITEL

(celkový počet)

Skipasy pro
ŽÁKY

Skipasy pro
UČITELE

(celkový počet)

„Základní podmínky přepravy“ jednotlivých dopravních zařízení
(tj. příslušných lanových drah a lyžařských vleků), dbát pokynů
obsluhy a řídit se dle jednotlivých doprovodných informačních
piktogramů
Prohlášení
1) Odpovědná osoba svým podpisem potvrzuje, že je seznámena s podmínkami užívání jízdenky, rovněž si je plně vědoma důsledků spojených s jejich případným porušením.
2) Odpovědná osoba prohlašuje, že se při nákupu jízdního dokladu seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů ze dne
1.9.2018 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.

Razítko a podpis odpovědné osoby: ………..........................................
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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) časové skipasy - fotografie při průchodu turniketem,
název organizace, IČO, e-mail, 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.

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.

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.

Poučení subjektu údajů

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
nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve tře-

tích 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.
b)    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.
c) 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.
d)    
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.
e) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní
údaje jiné mu jimi určenému Správci.
f)    
vznést námitku proti zpracování mých osobních
údajů u Správce.
g)    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
MEGA PLUS s.r.o.
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