ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA HODINU /KURZ/ GOLEMCLUB BORY
Názov hodiny, časy / kurzu / :
(termín)
Periodicita:

1 krát týždenne deň/čas:

2 krát týždenne

1. deň / čas:
2. deň / čas:

Údaje dieťa:

Údaje klienta (zákonný zástupca):

Meno dieťaťa:

Meno klienta:

Priezvisko dieťaťa:

Priezvisko klienta:

Pohlavie dieťaťa:

chlapec

dievča

Pohlavie klienta:

Vek dieťaťa:

Telefonický kontakt:

Meno a priezvisko doprevádzajúcej osoby:

Emailový kontakt:

muž

žena

Doplňujúce údaje o zdravotnom stave dieťaťa / klienta:

Iné dôležité informácie:

Dátum úhrady (v prípade bankového prevodu):

Firma klienta:

Prehlásenie:
sekcii

„O n

Súhlasím s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk a členských výhod, v niektorej z uvedených foriem (email, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete). Ak člen nevyjadrí súhlas so spracovaním poskytnutých údajov na marketingové účely,
nebudú mu zasielané žiadne informácie týkajúce sa GOLEM CLUBU a súvisiacich služieb.
Súhlasím s personalizovaním reklamy. Ak člen nevyjadrí súhlas s personalizovaním reklamy, GOLEM CLUB mu nebude zasielať žiadne
informácie, príp. zvýhodnené ponuky na základe jeho zaznamenaných údajov, nákupov, návštev alebo služieb, ktoré ho zaujali pri prehliadaní
webových stránok.
Čo sa stane, ak nám svoj súhlas nedáte?
Máte na to právo. Nebudete však môcť dostávať notifikácie o Vašich rezerváciách, nebudete mať prístup k informáciám o svojom
konte, resp. zakúpených službách a najmä, nebudete mať aktuálne informácie o pripravovaných benefitoch a zvýhodnených
členských či vernostných akciách. Bez udelenia Vášho súhlasu už nemáme oprávnenie spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.
Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v prevádzkovom poriadku, s ktorého celým znením sa môžete oboznámiť
na každej našej prevádzke alebo na www.golemclub.sk, v sekcii „O nás“, v záložke „Prevádzkový poriadok“.
Podpisom prihlášky súhlasím so všeobecnými pravidlami detských športových kurzov a prevádzkovým poriadkom Golemclub

V

Podpisom prihlášky súhlasím s všeobecnými

pravidlami
Všeobecné pravidlá športových kurzov GOLEM club
Podpis:
KIDS Všeobecné pravidlá športových kurzov GOLEM club KIDS BORY, v záložke „Prevádzkový poriadok“.
Dátum:

Sport Kids Academy, o.z., Nevädzová 6, 82101
GolemBratislava,
Club BoryIČO:
Mall42352975, účet: 4020915804/7500
BE COOL Bory, s.r.o., NevädzováLamač
6, 8216780
01 Bratislava, IČO: 47907622
BE COOL, s.r.o.,
Nevädzováúdajov
6, 821
01
IČO:
Bližšie podmienky spracúvania
osobných
súBratislava,
uvedené
v 35751452
prevádzkovom poriadku, s ktorého
841
03 Bratislava
celým znením sa môžete oboznámiť na každej našej prevádzke alebo

