REGISTRACE
Vítejte v provozovně Admiral!
Jméno: ______________________________

Příjmení: ________________________

Pohlaví: _____________________________

Státní příslušnost: ________________

Ulice / Číslo popisné: ________________________________________________________
Místo narození:________________________
Rodné číslo1:
Typ dokladu:

Datum narození: __________________

________________________
cestovní pas

občanský průkaz

jiné: ______________

Vydal: ___________________________________________________________________
Číslo dokladu:_________________________

Platnost do: ______________________

Telefon: _____________________________

Email: __________________________

Prohlašuji, že svobodně a dobrovolně navštěvuji provozovnu společnosti Paradise Casino
Admiral, a.s. IČ: 253 36 991, sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2294 (dále jako „Provozovatel“).
Jsem srozuměn/a s tím, že se jedná o herní prostor, ve kterém je provozována hazardní hra
ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., hazardní zákon (dále jako „hazardní zákon“).
Beru na vědomí, že Společnost zpracovává moje osobní údaje v rozsahu stanoveném
hazardním zákonem, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jako „AML zákon“) a zákonem
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jako „zákon o mezinárodních
sankcích“). Tyto osobní údaje jsou zpracovány za účelem identifikace, kontroly podezřelého
obchodu, kontroly osob vyloučených z účasti na hazardní hře a kontroly osob při provádění
mezinárodních sankcí. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou
České republiky a Evropské unie, po dobu platnosti registrace a po dobu 10 let s tím, že tato
lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl
uskutečněna poslední návštěva provozovny. (§46 zákona č. 186/2016 Sb. ve spojení s §16
zákona č. 253/2008 Sb.). Po uplynutí doby budou osobní údaje bez dalšího vymazány. Beru
na vědomí, že mám právo na informace a přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz
osobních údajů, neodporuje-li to zákonným požadavkům, a právo vznést námitku proti
zpracování.
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Je-li v dokladu uvedeno
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REGISTRACE
Prohlašuji, že nejsem politicky exponovaná osoba ve smyslu AML zákona. V případě, že
jsem politicky exponovanou osobou, beru na vědomí, že jsem povinen o tomto vyrozumět
Provozovatele, který v rámci kontroly provede přiměřená opatření ke zjištění původu mého
majetku.
Prohlašuji, že nejsem osobou, proti které je vedeno řízení nebo uplatňovány sankce podle
zákona o mezinárodních sankcí.
Prohlašuji, že prostředky, které použiji k účasti na hazardní hře, pochází z legálních zdrojů
příjmů a nejsou v rozporu s AML zákonem. Údaje, které jsem poskytl/a k identifikaci mé
osoby, a které identifikaci umožnily, jsou správné, pravdivé a úplné.
Pokud by došlo ke změně pravdivosti či správnosti některých výše uvedených prohlášení,
zavazuji se bezodkladně o této skutečnosti neprodleně informovat Provozovatele.
Potvrzuji, že mi byla dána možnost vyloučit některé z výše uvedených prohlášení, jestliže by
prohlášení nebylo správné nebo pravdivé, nebo jestliže bylo odmítnuto s tím, že beru na
vědomí, že v takovém případě o tomto vyrozumím Provozovatele.
Zavazuji se, že žádným způsobem neumožním třetí osobě účastnit se hazardní hry na mé
uživatelské konto a beru na vědomí, že v případě porušení této povinnosti odpovídám
Provozovateli za újmu, kterou tímto porušením způsobím.
Beru na vědomí, že účastnit se hazardních her mohou pouze osoby starší 18 let a účastí na
hazardní hře může vzniknout závislost.
Poskytnutím biometrických údajů Provozovateli a užíváním technologií, které tyto údaje
využívají za účelem identifikace, přístupu k uživatelskému kontu a účasti na hazardní hrách,
uděluji Provozovateli souhlas se zpracováním těchto údajů. Beru na vědomí, že tyto údaje
jsou uchovávány do dne odvolání souhlasu s jejich zpracováním.
Beru na vědomí, že Provozovatel je součástí skupiny NOVOMATIC Group of Companies,
v České republice pak součástí skupiny European Data Project s.r.o. s tím, že poskytnuté
osobní údaje mohou být sdíleny pouze členům této skupiny a nebudou předány žádné jiné
třetí osobě. Osobní údaje nebudou předávány mimo členské země Evropské unie.
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Uděluji Společnosti výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních
údajů k marketingovým účelům a za účelem zasíláním obchodních nabídek, zasíláním
informací o prováděných akcích (Party), slevách, tombolách, bonusech a obdobných sdělení.
__________________________________________________________________________
Poučení:
Beru na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České
republiky a Evropské unie s tím, že mám právo kdykoliv udělený souhlas odvolat,
neodporuje-li to zákonným požadavkům. Osobní údaje budou bez dalšího vymazány po
uplynutí zákonné doby nebo po odvolání souhlasu. Více viz. Zásady zpracování osobních
údajů na www.casinoadmiral.cz
Datum: ______________________________

Podpis: _________________________
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