
Organizace Adresa

Kontaktní údaje (telefon + e-mail) Termín

Počet dospělých osob
(kategorie 18 – 59,99 let)

Počet dětí
(kategorie 6 – 11,99 let)

Počet seniorů
(osoby nad 60 let)

Počet juniorů
(kategorie 12 – 17,99 let)

Typ skipasu (zaškrtněte prosím typ skipasu)

Jízdenky vyzvedneme v Infocentru (zaškrtněte prosím místo)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O 
SKUPINOVOU SLEVU
Kontaktní údaje

Pokyny
Potvrzený formulář odevzdáte na pokladně při vyzvednutí skipasů. Skipasy jsou vydávány na vratnou zálohovou kartu Axess a 
záloha činí 50 Kč. Kontrola věku žadatelů o slevu se na vyžádání prokazuje na základě předložení občanského průkazu nebo 
průkazky zdravotní pojišťovny. Sleva se nevztahuje na jízdenku Bucharka.

Ochrana osobních údajů:

Kontaktní osoba
jméno a příjmení

Datum a podpis

SKIAREÁL JEŠTĚD

1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 6 dní

Infocentrum (Multifunkční budova Ještěd) 

Zpracovaní osobních údajů společností MR eštěd, a.s., se sídlem ablonecká 41/27, Liberec-V Kristiánov, 460 05 Liberec, Česká Republika,
IČO 060 80 413, zapsaná v Obchodním registru vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 22459 za účelem poskytnutí skupinové
slevy je realizováno na právním základe plnění smluvního vztahu. Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování 
a profilování a nebudou přenášeny do třetích zemí. V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mám následující práva: (I) požadovat přístup k 
mým osobním údajům, (II) na opravu mých osobních údajů, (III) na vymazání mých osobních údajů, (IV) na omezení zpracování mých osobních údajů,  
(V) namítat proti zpracovávání mých osobních údajů, (VI) na přenosnost mých osobních údajů, (VII) na podání stížnosti k příslušnému kontrolnímu
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontakt pro poskytnutí dalších informací o ochraně a zpracování mých osobních údajů je
privacy@tmr.sk. Podrobnější informace ke zpracovávání a ochraně mých osobních údajů najdu na www.tmr.sk .
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