
 

 
 
 
 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO ZÁKAZNÍKY 6 AŽ 14 LET VČETNĚ 
 
Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení 
 

 

Datum narození 
 

 

Číslo průkazky časové předplatní jízdenky aplikace 
DPMCB zákonného zástupce/zákonných zástupců 
Subjektu údajů (vyplňte v případě, že chcete mít 
v aplikaci DPMCB možnost si u časové předplatní 
jízdenky aplikace DPMCB zákonného zástupce Subjektu 
údajů zobrazit časovou předplatní jízdenku Subjektu 
údajů) 

 

(dále jen „Zákonný zástupce“) 
uděluji souhlas pro 

 

Jméno a příjmení 
 

 

Datum narození 
 

 

Adresa bydliště 
 

 

Kontaktní telefon 
 

 

E-mailová adresa 
(bude sloužit pro přihlašování do uživatelského účtu 
internetového obchodu DPMCB a do aplikace DPMCB, 
případně k zasílání obchodních sdělení) 

 

(dále jen „Subjekt údajů“), kterého zastupuji jako zákonný zástupce, 
 
s registrací v internetovém obchodu, který je obchodní společností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., se sídlem 
Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, IČ: 25166115, DIČ: CZ25166115, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868 (v textu jen „Správce“ či „DPMCB“) provozován na webové stránce umístěné na 
internetové adrese https://www.dpmcb.cz/cestovani-mhd/koupit-prukazku.html, jakož i s registrací a přístupem do mobilní 
aplikace DPMCB, včetně využívání služeb uvedené aplikace, poskytování informací z této aplikace a nákupu jízdních dokladů v této 
aplikaci. 
 
 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení DPMCB: 
 

Informace o konci platnosti časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB: ☐  SMS          ☐  E-mail 
 

Aktuality z provozu MHD:         ☐  SMS          ☐  E-mail 
 

Informace za účelem nabízení obchodu a služeb:    ☐  SMS          ☐  E-mail 
 

Subjekt údajů zastoupený Zákonným zástupcem bere na vědomí, že zasílané informace mají pouze charakter upozornění a DPMCB 
nenese žádnou odpovědnost za případné nedoručení informace a za plnění tarifních povinností Subjektem údajů. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení Subjektu údajů: 
 
Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správcem zpracovávány: 

 jméno a příjmení, 
 adresa bydliště, 
 emailová adresa, 
 kontaktní telefon. 

 
Účelem zpracování osobních údajů je: 
Zřízení uživatelského účtu v internetového obchodu DPMCB a přístup do mobilní aplikace DPMCB, včetně využívání služeb 
uvedené aplikace, poskytování informací z této aplikace a nákup jízdních dokladů v této aplikaci. 
 
Doba zpracování osobních údajů: 
Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou, která může být ukončena odvoláním souhlasu Subjektu 
údajů se zpracováním osobních údajů učiněným osobně v Zákaznickém centru Správce, nebo zánikem Správce či Subjektu údajů.  
 
Poskytování osobních údajů třetím osobám 
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. 
 
Prohlášení Subjektu údajů (Zákonného zástupce) 
Já, níže podepsaný/á Zákonný zástupce Subjektu údajů, kterého zastupuji, uděluji po seznámení se s informacemi Správce 
o zpracování osobních údajů a poučení v něm zveřejněnými na internetové adrese https://www.dpmcb.cz/o-nas/gdpr.html 
souhlas se zpracováním osobních údajů Subjektu údajů. Tento souhlas je udělen Správci osobních údajů, kterému byl nebo bude 
udělen Subjektem údajů, kterého zastupuji, to vše v návaznosti na poučení obsažené v informaci o zpracování osobních údajů 
tohoto Správce na webových stránkách https://www.dpmcb.cz/o-nas/gdpr.html. 
 
 

Seznámení se a souhlas s obchodními podmínkami: 
 
Já, níže podepsaný/á Zákonný zástupce Subjektu údajů, kterého zastupuji, prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními 
podmínkami DPMCB pro nákup časové předplatní jízdenky aplikace DPMCB prostřednictvím mobilní aplikace DPMCB, které jsou 
zveřejněné na internetové adrese https://www.dpmcb.cz/obchodni-podminky-pro-pouzivani-aplikace.html a souhlasím s nimi. 
 
 
 
V ………………………………… dne …………………………     ………………………………………….. 

podpis Zákonného zástupce 
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