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VERNOSTNY PROGRAM
Registračný formulár

V Šport Hoteli*** Vás za vernosť odmeníme. Staňte sa aj vy členom vernostného programu. Stačí, ak vyplnený
registračný formulár odovzdáte na recepcii hotela. Všetky informácie o vernostnom programe sú uvedené na
www.hotelsport.sk.
Meno a priezvisko ...........................................................................................................................................................
Ulica, číslo .........................................................................................................................................................................
Mesto, PSČ .........................................................................................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................................................
Telefón ................................................................................................................................................................................
Súhlas so spracúvaním osobných údajov „VERNOSTNÝ PROGRAM“
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem prevádzkovateľovi MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o. – Šport Hotel Donovaly, so sídlom
Donovaly 15, 976 39 Donovaly, IČO: 44733364, zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka 35093/S,
Oddiel: Sro (ďalej len „prevádzkovateľ“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom vystavenia vernostnej karty
v rámci vernostného programu.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
Osobné údaje dotknutej osoby budú uchované po dobu platnosti vernostnej karty, resp. do odvolania súhlasu so spracúvaním
osobných údajov. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.
Bez poskytnutia súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov nie je možné stať sa členom vernostného programu, nakoľko
členovia vernostného programu zaradení do databázy členov musia byť riadne identifikovateľní za účelom plnenia práv členov a
povinností prevádzkovateľa spojených s členstvom.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie. Príjemcom uvedených osobných údajov poskytnutých dotknutou
osobou je výlučne prevádzkovateľ.
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek odvolať
zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením
súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
svojich osobných údajov;
- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
- na prenosnosť osobných údajov;
- právo podať sťažnosť alebo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy
manager@hotelsport.sk.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.
V ................................................., dňa ....................................................			
Meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby ...............................................................................

