✁
Žádost o registraci
SENIOR PASU
Tato registrace Vám umožní zapojení se
do projektu Senior Pasy Ústeckého kraje

Zde odstřihněte

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.
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Kartu získejte ZDARMA:
■ registrujte se on-line na adrese www.seniorpasy.cz
■ zašlete e-mailem na adresu info@seniorpasy.cz
■ zašlete vyplněný formulář poštou na adresu

Senior Pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
Vaše karta bude doručena za 6 týdnů na adresu, kterou
jste uvedli při registraci.
■ telefonicky – na čísle 840 111 122
■ osobní vyzvednutí na kontaktních místech:

Jméno
Příjmení

➊ Magistrát města Mostu

Radniční 1/2, 434 01 Most 1

Ulice, č.p.

➋ Infocentrum, Magistrát města Ústí nad Labem

Město

Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem

PSČ

➌ Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Velká Hradební 49, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail

➍ Magistrát města Chomutova

Rok narození

➎ Městské informační centrum Louny

Způsob doručení karty (zaškrtněte Vámi preferovanou variantu):
■ Zaslání poštou - na adresu seniora uvedenou při registraci
■ Osobní vyzvednutí na kontaktních místech označte číslo Vámi preferovaného kontaktního místa:

➏ Městské informační centrum Děčín

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Pražská 95, 440 01 Louny

➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tímto prohlášením se vyjadřuji ke zpracování osobních údajů
v rámci projektu Senior Pasy se zpracováním mých osobních
údajů v rozsahu: jméno a příjmení, údaje o bydlišti (ulice, číslo
popisné, PSČ a město), e-mail, rok narození.

■ Souhlasím

■ Nesouhlasím

➐ Informační centrum Litvínov

Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov
Při registraci nezapomeňte zvolit
způsob doručení karty. Vaše karta
bude připravena k vyzvednutí za 6 týdnů.
Podrobnější informace o kontaktních místech
lze získat na www.seniorpasy.cz
Pro kontrolu si ZDE můžete poznamenat datum odeslání Vaší žádosti:

V
dne

nová budova Městské knihovny Děčín,
Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín 2

Podpis:

Výše uvedené osobní údaje spravuje Ústecký kraj
pro následující účely: Vydání a správa karty Senior Pas, kontrola splnění podmínek pro poskytování slev, případné zasílání magazínu a newsletteru. Výše uvedené osobní
údaje jsou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas odvoláte nebo kdy oznámíte, že již nebudete kartu Senior Pas využívat. Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem jsou zadávány
do databáze, kterou pro Ústecký kraj spravuje nasmlouvaný subjekt a do které mají přístup
i ostatní subjekty, které se účastní projektu Senior Pasy. V nezbytném rozsahu se osobní údaje
poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci magazínu a newsletteru. Aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu Senior Pasy je zveřejněný na webových stránkách www.seniorpasy.cz . Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat
písemným sdělením, tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,
který byl dán před jeho odvoláním.

Datum odeslané registrace: .......................................................................................

Slevová karta ZDARMA
Registrace od 55 let
Slevy od 5 do 50 %
Projekt SENIOR PASY je realizován
za podpory Ústeckého kraje

Centrum projektu: Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: 543 210 790 • www.seniorpasy.cz
Projekt SENIOR PASY je realizován za podpory Ústeckého kraje.

Koordinátor projektu:

www.seniorpasy.cz

Stejně jako je pro nás důležitá podpora rodin s dětmi,
je pro nás významná i podpora našich seniorů a seniorek.
Poskytovateli slev a výhod, které Vám projekt Senior
Pasy přináší, jsou nejen soukromé subjekty, ale také
organizace zřizované kraji či obcemi.
Věřím, že se i pro Vás stanou Senior Pasy příjemným
společníkem a využijete je se vším, co nabízí.
Váš

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

člen rady Ústeckého kraje

6 0 3 0 0

Brno

SENIOR PASY přináší celoroční slevy v rozsahu
5 – 50 %, doplněné navíc o sezónní a bonusové
slevy v oblastech:
■ zdravotnictví, lázeňství, wellness
■ cestování, stravování, ubytování
■ vzdělání, muzea, galerie
■ spotřební nákupy

Mendlovo nám. 1a

SENIOR PASY je nový projekt Ústeckého kraje podporující obyvatele nad 55 let. Jedná se o ucelený
a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior Pas.

Senior Pasy

jsem rád, že Vás mohu přivítat v projektu Senior Pasy,
který Vám přináší rozmanitou nabídku slev a výhod,
které můžete využít jak při
trávení volného času, kulturních a sportovních aktivitách,
cestách za poznáním, při péči
o sebe, vzdělávání, tak i při běžných nákupech.

Co jsou SENIOR PASY?

© www.seniorpasy.cz

Milí spoluobčané,
milé spoluobčanky,

VYPLNĚNÝ REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ VLOŽTE DO OBÁLKY
A ODEŠLETE NA ADRESU:
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Slevy lze uplatnit na místech
vyznačených tímto symbolem:
Úplný seznam slev a poskytovatelů na www.seniorpasy.cz
Karta Senior Pas je určena obyvatelům
Ústeckého kraje, kteří dovršili 55 let.
Karta je nepřenosná a platná pouze pro svého držitele (registrace jednotlivce). Registrace párů a rodin
není možná. O kartu pro svého seniora mohou
požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé…)

Projekt SENIOR PASY je realizován
za podpory Ústeckého kraje.

www.seniorpasy.cz

