
                               

Žádost o vydání permanentní vstupenky NO LIMIT a souhlas s pravidly užití 

této karty 

Jméno: 

Příjmení: 

Adresa trvalého bydliště: 

Mobil: 

Email: 

Druh:   dětská   dospělá  rodinná 

Souhlasím s následujícími pravidly užití karty NO LIMIT (dále jen „Karta“): 

1. Karta je vystavena na mé jméno a je nepřenosná.  

2. U vstupu do zoo předložím (případně předložíme – v případě rodinné Karty) 

zároveň s Kartou svůj průkaz totožnosti (libovolný - OP, pas, řidičský 

průkaz). Bez tohoto prokázání mi (nám) nebude umožněn vstup do areálu Zoo 

Praha. 

3. U každého vchodu je vždy jeden turniket označený vyobrazením karty NO LIMIT, 

který budu používat. 

4. V případě rodinné Karty je Karta platná pro tyto rodinné příslušníky (2 

dospělí s průkazem totožnosti + 2 děti od 3 do 15 let): 

a) ……………………………… (dosp.) 

b) ……………………………… (dosp.) 

c) ……………………………… (dítě) 

d) ……………………………… (dítě) 

5. V případě zjištění či důvodných pochybností, že se na Kartu pokouší do Zoo 

Praha projít jiná osoba, než osoba, na jejíž jméno byla Karta vystavena, má 

Zoo Praha právo takovouto osobu z areálu pražské zoo vykázat.  

6. V případě úmyslného zneužití Karty, má Zoo Praha právo Kartu bez náhrady 

stornovat. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Zoologickou 

zahradou hl. m. Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3 Praha 7 – Troja, 171 00 Česká republika, IČ: 00064459 pro účel 

stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 1 (jednoho) roku ode 

dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé 

a jsou poskytovány dobrovolně. 

Účel zpracování osobních údajů 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a 

zpracovávány výhradně pro účely vydání a užití permanentní vstupenky NO LIMIT. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou 

být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce, dále mohou být použity i pro zasílání novinek 

ze Zoo Praha e-mailem. 

Prohlášení správce 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je 

pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení 

pracovního poměru nebo prací. 

 

Datum: 

…………………………………………… 

podpis držitele karty NO LIMIT 

(v případě dětské vstupenky podpis zákonného zástupce dítěte)      


