P R E V O D Č L E N S T VA
ID člena:

Osobné údaje PREVÁDZAJÚCEHO

Priezvisko:

Adresa:

Meno:

Mesto:

Dátum narodenia:

/

PSČ:

/

Údaje o ČLENSTVE

 individuálne členstvo  firemné členstvo

Druh členstva:

Platnosť od:

/

/

Mesačný členský poplatok
Spôsob platby:

€

 mimo špičku

do:

/

/

Uteráky:

 áno  nie

 uhradený ročný poplatok pri podpise zmluvy  zaťaženie kreditnej / debetnej karty
Osobné údaje PRÍJEMCU

Priezvisko:

Adresa:

Meno

Mesto:

PSČ:

Mobil:

Telefón:

Pohlaví:

 žena  muž

Dátum narodenia:

:

/

/

E-mail:

Údaje o platbe za prevod
Spôsob platby:

 hotovosť

 kreditná karta

Poplatok za prevod

€

Prehlasujem, že som v dobrej fyzickej kondícii a netrpím žiadnymi zdravotnými problémami, ktoré by mohli byť prekážkou v cvičení v klubu
Form Factory. Ďalej sa zaväzujem, že budem dbať na to, aby som aktívnym alebo pasívnym tréningom neohrozil/a svoje zdravie,
psychickú a fyzickú kondíciu. Žiadam o členstvo v klube Form Factory OC Galéria Lamač, Fit Invest Slovakia s.r.o., IČO: 52386660 so
sídlom Ružová dolina 480/6; 821 08 Bratislava (ďalej jen „Form Factory“ alebo „spoločnosť“) a súhlasím so zmluvnými a obchodnými
podmienkami spoločnosti Fit Invest Slovakia, s.r.o., s ktorými som sa oboznámil/a pred podaním tejto žiadosti a zaväzujem sa ich
dodržovať. Podpisom tejto žiadosti sa ďalej zaväzujem dodržovať prevádzkový poriadok klubu a beriem na vedomie, že jeho porušenie
môže byť považované za závažné porušenie zmluvných povinností.

Fit Invest Slovakia s.r.o.; Ružová dolina 480/6; 821 08 Bratislava; Form Factory fitness club OC Galéria Lamač; IČO: 52386660

I N F O R M Á C I E O S P R A C O VA N Í O S O B N Ý C H Ú D A J O V
spoločnosť Fit Invest Slovakia s.r.o. bude spracovávať Vami poskytnuté osobné údaje uvedené na žiadosti, alebo poskytnuté spoločnosti
pre účely uzatvorenia a správy zmluvy, pre plnenie svojich právnych povinností alebo s Vašim súhlasom pre zaslanie obchodných
oznámení, príp.. na iný účel, ku ktorému dáte súhlas.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov môžete získať na našich webových stránkach www.formfactory.sk



Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločností, a to v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa,
telefónne a e-mailové spojenie,
za účelom zasielania reklamných informácií (vrátane propagačných ponúk, voucherov, propagačných darčekov, oznámení o
súťažiach a ďalších akciách) e-mailom, prostredníctvom SMS správ alebo poštou
Svoj súhlas so spracovaním údajov týmto dávam na celú dobu trvania Dohody a nasledujúcich 10 rokov a je mi známe, že mám
možnosť svoj dobrovoľne daný súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať buď zaslaním e-mailu na osobneudaje@formfactory.sk alebo
dopisom zaslaným na adresu Spoločnosti.



Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločností, a to v rozsahu:
Fotografia,
Za účelom identifikácie osoby a slúžiace na overenie totožnosti pri využívaní služieb Spoločnosti, predovšetkým na uľahčenie
kontroly pri vstupe do priestorov klubu.
Svoj súhlas so spracovaním údajov týmto dávam na celú dobu trvania Dohody a nasledujúcich 10 rokov a je mi známe, že mám
možnosť svoj dobrovoľne daný súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať buď zaslaním e-mailu na osobneudaje@formfactory.sk alebo
dopisom zaslaným na adresu Spoločnosti.



Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločností, a to v rozsahu:
scanu papilárnych línií (krajných bodov),
na účel overenia mojej totožnosti pri využívaní služieb spoločnosti, hlavne zjednodušenie kontroly vstupu do priestorov klubu.
Svoj súhlas so spracovaním údajov týmto dávam na celú dobu trvania Dohody a nasledujúcich 10 rokov a je mi známe, že mám
možnosť svoj dobrovoľne daný súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať buď zaslaním e-mailu na osobneudaje@formfactory.sk
alebo dopisom zaslaným na adresu Spoločnosti.



Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločností, a to v rozsahu:
fotografií či videozáznamov pri návšteve klubu, skupinových lekcií či cvičení a ich bezplatným šírením a distribúciou,
za účelom umiestnenia fotografií či videozáznamov na propagačných materiáloch spoločnosti (vrátane webových stránok
spoločnosti, sociálnych sietí, článkov týkajúcich sa činnosti spoločnosti uverejňovaných na internete či akýchkoľvek tlačových
médiách).
Tento svoj súhlas so spracovaním údajov týmto dávam na celú dobu trvania Dohody a nasledujúcich 10 rokov a je mi známe,
že mám možnosť svoj dobrovoľne daný súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať buď zaslaním e-mailu na
osobneudaje@formfactory.sk alebo dopisom zaslaným na adresu Spoločnosti.

/

/
Dátum

Podpis žiadateľa

Podpis
(v zastúpení Fit Invest Slovakia s.r.o.)
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