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■ Senior Pasy je projekt podporující obyvatele ČR, kteří
dovršili 55 let. Jedná se o systém slev poskytovaný držitelům karet Senior Pas.

Žádost o registraci Senior Pasu

Jméno*

■ Slevy lze uplatnit na místech
označených tímto symbolem:
Slevy jsou celoroční, sezónní
nebo bonusové v rozsahu 5 – 50 %.
Úplný seznam poskytovatelů slev
naleznete na adrese

Ulice, č.p.*

JAK ZAŽÁDAT O SPOLEČNOU
PLZEŇSKOU KARTU + SENIOR PAS:

Město*

1 Nemám platnou Plzeňskou kartu a mám zájem
o společnou Plzeňskou kartu + Senior Pas

Infolinka PMDP, a.s.: 371 655 600
Infolinka SP: 840 111 122 · Tel.: 725 534 865
e-mail: info@seniorpasy.cz
www.SeniorPasy.cz

Tuto část, prosím, odevzdejte v ZC PMDP, a.s.

Kraj*
Telefon (mobil)*
E-mail
Rok narození*

V

Vzdělání (zaškrtněte):

■ ZŠ

■ SŠ

■ VŠ

Dne
Podpis:

✄

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Tuto část si ponechte

2 Mám platnou Plzeňskou kartu
a chci ji doplnit přelepkou Senior Pas

................................................................................................

Žadatel svým podpisem souhlasí se zařazením do projektu Senior
Pas a se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů Sun
Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941007 (dále jen „správce“),
jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě
smluvního vztahu se správcem, a to partnerům projektu Senior
Pas, za účelem realizace projektu Senior Pas, zejména identifikace
účastníků projektu Senior Pas, vedení databáze účastníků projektu Senior Pas a v návaznosti na něj realizovaných služeb,
včetně nabízení a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání
informací souvisejících s projektem Senior Pas. Dále žadatel o zařazení do projektu Senior Pas uděluje souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, zejména pro obchodní a marketingové
účely, související s projektem Souhlas je dobrovolný a platí po
dobu trvání projektu Senior Pas, přičemž je kdykoli odvolatelný.
Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě.
V ostatním se zpracování osobních údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy. Souhlas lze
kdykoli odvolat na adrese pracoviště správce: Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, a to písemně,
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@seniorpasy.cz.

PSČ*

Vyplňte prosím Žádost o registraci Senior Pasu, dále
vyplňte formulář Žádost o vydání Plzeňské karty /
Smlouva o vydání a užívání elektronického peněžního
prostředku a obojí odevzdejte v Zákaznických centrech
PMDP, a.s. (Denisovo nábř. 12 a Klatovská třída 12)
Vyrobenou kartu si můžete nechat zaslat i poštou.

Vyplňte prosím Žádost o registraci Senior Pasu
na webových stránkách www.seniorpasy.cz
nebo „Žádost č. 2“ na druhé straně tohoto formuláře.
Za 3 týdny si v Zákaznickém centru PMDP, a.s.
(Denisovo nábřeží 12 a Klatovská třída 12) můžete
vyzvednout přelepku Senior Pasu, která bude
nalepena na Vaši platnou Plzeňskou kartu.
Pro kontrolu si zde můžete poznamenat datum
odeslání Vaší žádosti:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Příjmení*

www.SeniorPasy.cz

NOVÁ
KARTA

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

(K-černá plát)

www.pmdp.cz

www.plzenskakarta.cz

* Povinný údaj
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