
 
SOKOLÍ  RODÍNA – PR ÍHLA S KA 

HC BANÍK SOKOLOV  

 
 

Jméno a příjmení fyzické osoby: ……………………………………….  

 

Číslo permanentní vstupenky: …………………………………………. 

 
Vyberte preferovaný způsob komunikace: 

 

  Telefon: …………………………..    E-mail: …………………………..  

 

Podmínky programu:  

Koupí permanentní vstupenky Sokolí rodina vstupujete jako fyzická osoba do stejnojmenného 
programu a vyjadřujete tak podporu klubu HC Baník Sokolov. 

Výhody programu: 

- Uvedení jména a příjmení na webových stránkách HC Baník Sokolov v sekci Sokolí rodina. 
- Uvedení jména a příjmení na reklamní banner Sokolí rodiny na zimním stadionu. 
- Dres HC Baník Sokolov, případně triko Sokolí rodiny (uveďte níže). 
- SMS/E-mail servis s klíčovými informacemi, které dostanete dříve než ostatní. 
- Podepsaný plakát A-týmu. 
- Možnost prohlídky zázemí/kabiny A-týmu HC Baník Sokolov v termínu daném klubem. 
- Přednostní pozvání na marketingové akce HC Baník Sokolov. 
- Permanentní vstupenka je platná i pro případné zápasy PLAY-OFF. 
- Sleva na prodloužení členství v další sezoně. 
- Přístup do Clubroomu na ochozu stadionu během zápasů A-týmu  
- Výhody klubu a členství budou postupně rozšiřovány. 

 
 
Výběr: 

  Dres HC Baník Sokolov: ČÍSLO…………    Triko Sokolí rodiny  

Velikost dresu/trika: ……………………………………. 



Strana 2 

 
 
 Mám zájem o zasílání aktuálních informací prostřednictvím SMS/E-mailu 

Nemám zájem o zasílání aktuálních informací prostřednictvím SMS/E-mailu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace k souhlasu se zasíláním marketingových informací  
  
Na základě Vašeho souhlasu dojde ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů jako je jméno, 
příjmení, telefonní číslo, resp. e-mailová adresa, a to za účelem zasílání marketingových informací 
z aktuálního dění, připravovaných nebo ukončených akcích. Tyto jsou uchovávány trvale. 
 
Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, a na opravu 
nesprávných osobních údajů. Dále můžete v souladu s platnou legislativou požádat, aby Vaše již 
nepotřebné osobní údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, dále máte právo 
vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů jinému správci. V případě, že 
nebudou přijata opatření, která požadujete, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost:  
  
HC Baník Sokolov spol. s.r.o.  

Boženy Němcové 1780 

356 01 Sokolov 

ÍČO: 26372126  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vyplněním a podepsáním přihlášky se zavazujete k úhradě 3500 Kč za permanentní vstupenku (číslo 
uvedené na předchozí straně).  Na základě této vstupenky Vám bude umožněn vstup na všechna 
mistrovská utkání HC Baník Sokolov v sezoně 2019/2020. 

 
Svým podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů. 
 
Děkujeme za podporu!    
 

  

 
 

V Sokolově dne: ……………………………………..                                              Podpis: …………………………………….. 

 


