
Jméno a příjmení:

E-mail, telefon:

Údaje o zákonném zástupci: 
(nutno vyplnit, je-li držiteli karty méně než 18 let)

Jméno a příjmení:

E-mail/telefon:

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v pokladně  
Masarykova kulturního domu, kde Vám bude prodána 
karta předplatného.
Cena 350 Kč zahrnuje 2 vstupy na vybraná večerní  
divadelní představení, 2 vstupy na pořad LiStOVáNí  
a neomezený vstup na projekce Film mekuc a na  
podvečerní přednášky pořádané Mekuc.
Držitel karty je povinen vyzvednout si při každé návštěvě 
pořadu, na který se předplatné vztahuje, volnou vstupenku 
v pokladně MKD. Upozorňujeme, že předprodej jednotlivých 
večerních divadelních představení začíná 3 měsíce před 
jejich konáním.

Nabídka divadelních představení pro sezónu 2019/2020
20. 10. 2019 |  Obsluhoval jsem anglického krále 

(divadlo A. Dvořáka Příbram)
31. 10. 2019 | Agent tzv. společenský (spolek Testis)
20. 11. 2019 | Vyrozumění (Komorní scéna Aréna)  
9. 12. 2019 | Relativita (Divadlo v Řeznické)
7. 1. 2020 |  Teď mě zabij  

(Městské divadlo Mladá Boleslav)
13. 2. 2020 |  Srpen v zemi indiánů  

(Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné)  
Březen | Pension pro svobodné pány (Divadlo Palace) 
Duben | 4000 dnů (Divadlo Ungelt)
Květen | Mýcení (Divadlo Na Zábradlí) 
12. 5. 2020 | Letem světem (Mezinárodní centrum 
tance, Taneční centrum Praha)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svým podpisem udělujete souhlas společnosti Mělnické 
kulturní centrum, o.p.s., se sídlem U Sadů 323, 276 01 Mělník, 
IČ: 242 101 37, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 874 (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 
a rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: jméno 
a příjmení, e-mail, telefon a podpis.
>>  E-mail a telefon je nutné zpracovávat za účelem zasílání 

informací o pořádaných divadelních akcích a případných 
změnách. Jméno a příjmení je nutné zpracovávat z důvo-
du přidělení a evidence platné legitimace předplatitele. 
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 
aktuální divadelní sezóny.

>>    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný 
souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 
zasláním e-mailu či dopisu na kontaktní údaje společ-
nosti nebo na prochazkova@mekuc.cz

>>    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, 
osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat  
případně další poskytovatelé zpracovatelských  
softwarů, služeb a aplikací.

>>    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona  
o ochraně osobních údajů máte právo: 
Vzít souhlas kdykoliv zpět. 
Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje  
zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně 
zpracování osobních údajů. 
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat 
aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto 
osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povin-
ností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum vyplnění přihlášky:

Podpis:

Podpis zákonného zástupce: 
(je-li držiteli karty méně než 18 let)
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