Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky venkovních utkání Evropské ligy
Každý účastník venkovního zápasu Evropské ligy je povinen při nákupu lístku na pokladně na
stadionu SK Slavia Praha – fotbal a.s. v Edenu, případně jiném prodejním místě, pravdivě
vyplnit a podepsat tento formulář.
1. Zpracovávané osobní údaje:
a) Jméno a příjmení osoby, která se zúčastní utkání Evropské ligy na hřišti soupeře
b) Číslo cestovního pasu (příp. občanského průkazu, pokud k cestě do dané země
není cestovní pas nutný) osoby, která se zúčastní utkání Evropské ligy na hřišti
soupeře
c) Email a telefonní číslo osoby, která se zúčastní utkání Evropské ligy na hřišti
soupeře
2. Správcem osobních údajů je SK Slavia Praha – fotbal a.s., U Slavie 1540/2a, Praha 10, 100
00, IČ: 63999609, za níž údaje shromažďují osoby, které jsou se společností SK Slavia
Praha – fotbal a.s. v pracovněprávním vztahu.
3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány pro adresný ticketing na hřištích soupeřů a
zajištění bezpečnosti fanoušků na hřišti soupeře, dále pro informování fanoušků o
bezpečnostní situaci na místě, prostorách, kde se mohou bezpečně pohybovat, kontaktu
v případě problému na místě (velvyslanectví ČR, bezpečnostní koordinační pracovník
Policie ČR a SK Slavia Praha – fotbal a.s.) a evidenci případných incidentů na stadionu nebo
i mimo něj.
4. SK Slavia Praha – fotbal a.s. a případně pořádající klub mohou osobní údaje účastníků
zájezdů na utkání Evropské ligy zpracovávat na základě oprávněného zájmu /čl. 6 odst. 1
písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů/ a bezpečnostních regulí UEFA.
5. Případnými příjemci osobních údajů mohou být:
Bezpečnostní složky pořádajícího klubu, orgány UEFA, velvyslanectví ČR v příslušné zemi.
6. Případný příjemce vašich osobních údajů obdrží formulář o přijetí, ve kterém odpovědná
osoba potvrdí SK Slavii Praha – fotbal a.s. přijetí osobních údajů.
7. Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k uplatnění případných právních nároků
SK Slavia Praha – fotbal a.s. Osobní údaje budou následně skartovány a o skartaci bude
proveden zápis.
8. Od SK Slavia Praha – fotbal a.s. má každá osoba právo požadovat přístup k osobním
údajům, které se jí týkají, má právo na jejich opravu, výmaz (pokud by neexistovaly žádné
převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracování), popřípadě omezení
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Bez poskytnutí osobních údajů není možné koupit si lístek na venkovní zápasy Evropské
ligy.
10. Způsob zpracování osobních údajů:
a) osobní údaje budou sbírány na určených pokladnách nebo jiném prodejním místě
stadionu SK Slavia Praha – fotbal a. s. při adresném prodeji, kdy kupující musí
předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz, případně jeho kopii vytištěnou
na papíře. Pokud kupující nepředloží cestovní pas (občanský průkaz) nebo jej odmítne
předložit, nemůže mu být vstupenka prodána.
b) každá osoba vyplní do formuláře jméno, příjmení, číslo cestovního pasu (nebo číslo
občanského průkazu), email a telefonní číslo a formulář podepíše. Následně vyplněný
a podepsaný formulář odevzdá spolu s příslušným osobním dokladem pověřenému
pracovníkovi ke kontrole. Pověřený pracovník do formuláře zapíše čárový kód
vstupenky a zároveň přidělí kupujícímu číslo, které bude dopsáno na zadní stranu
vstupenky.
11. Pravidla pro nákup vstupenek na venkovní zápasy Evropské ligy vstupují v platnost 21. 9.
2018.

