Číslo klienta

POTVRZENÍ O CELOROČNÍM STUDIU /POUZE STUDENTI S DENNÍM STUDIEM/
FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA
určených ke zpracování Easy Gym fitness center jako správcem těchto údajů v případě zájmu klienta
o složení depozita určeného k čerpání služeb a zboží nabízeného sportovním zařízením
Nový klient - student denního studia

Student vyplní níže uvedený formulář a správnost údajů potvrdí příslušná škola razítkem. Vyplněný a potvrzený formulář vrátí na
recepci. Vybere si depozitum „Student“, zaplatí příslušnou finanční částku a podepíše Smlouvu o složení depozita. Následně má nárok
na depozitní čipovou kartu. Při vstupu se student bude vždy identifikovat svou depozitní kartou jako složitel depozita, dostane náhodně
přiřazené číslo šatního klíčku a možnost čerpání služeb a zboží. Upozorňujeme, že karta je nepřenosná a depozitem může disponovat
pouze majitel čipové karty. Jako jiné organizace i my vycházíme vstříc studentům slevovými skupinami, ale vyhrazujeme si právo ve
vyjímečných případech studentskou slevu neposkytnout. Formulář je platný pro jeden školní rok. Uznáváme pouze studenty do 26 let.

Jméno

Datum narození
(den/měsíc/rok)

Příjmení

Telefon

E-mail
Ulice, Město PSČ

Název školy
Školní rok

2021-2022

Ročník studia

Poučení klienta
Vážená klientko, vážený kliente,
v souvislosti se skutečností, že od 25. 5. 2018 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které představuje nový právní
rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru a přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv
subjektu údajů - Vás fyzické osoby, se v případě, že se rozhodnete čerpat a hradit služby poskytované Easy Gym Fitness center
formou depozita, stávám správcem Vašich osobních údajů ve smyslu tohoto zákonného ustanovení.
Výše uvedená tabulka obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození, adrese bydliště, případně telefonním čísle a e-mailové
adrese klienta. Tyto údaje budou přeneseny i do elektronické evidence sportovního zařízení. K jejich zpracování bude docházet
výhradně v souvislosti s provozem tohoto zařízení a garantuji, že data budou použita pouze pro tento účel. Mojí snahou
je požadovat po Vás pouze údaje nezbytně potřebné. Nutnost uvedení data narození vysvětluji tím, že pro účely čerpání Vašeho
depozitu je zapotřebí jednoznačná identifikace Vaší osoby. Další Vámi poskytnuté údaje budou sloužit k tomu, abychom Vás
mohli v případě nejvyšší nutnosti kontaktovat, případně Vás vyrozumět o skutečnostech souvisejících s provozem fitness centra.
Ujištuji Vás, že při zpracování osobních dat v rámci sportovního zařízení bylo a je dbáno na jejich důvěrný charakter - z důvodu
svého pracovního zařazení přijdou s Vašimi osobními údaji do styku pouze zaměstnanci obsluhy recepce a baru fitness centra,
paní provozní, majitelka zařízení a její manžel jako osoba pověřená k vedení zařízení. Všechny tyto osoby se budou při nakládání
s Vámi poskytnutými daty řídit příslušnými ustanovením výše označeného Nařízení GDPR /General Data Protection Regulation/.
Pro zachování Vašeho práva na přesnost Vámi poskytnutých osobních údajů Vás chci upozornit na možnost provedení opravy
evidovaných dat na základě Vašeho upozornění. V tomto smyslu Vás prosím i o Vaši případnou spolupráci - ohlášení zjištěných
pochybení obsluze baru.
Prosím Vás, abyste poté, co jste se s tímto mým vyjádřením seznámila - seznámil, pokud máte zájem o čerpání služeb fitness
centra prostřednictvím depozita a navázání kontaktu s tímto sportovním zařízení, vyjádřila - vyjádřil svůj souhlas se zpracováním
Vašich osobních dat a zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení (obvykle měsíčních výpisů čerpání depozita, výjimečně
nezbytných informací ohledně provozní doby nebo nového cvičení a podobně). Pokud budete mít dotazy k dané problematice,
můžete mě kontaktovat na adrese fitcentrum@easygym.cz, případně prostřednictvím obsluhy recepce baru.
Děkuji Vám za Váš čas, Jiří Štěpánek

RAZÍTKO ŠKOLY

OBSLUHA RECEPCE

pouze pro studenta s denním studiem

v zastoupení Jitky Štěpánkové, Easy Gym Fitness center
recepce - 731 572 581

místo, dne:

Náchod, dne:
.......................................................
Podpis složitele

