Hodějovského 2382, Benešov Tel.: 604 544 453, recepce@pulseﬁtness.cz, www..pulseﬁtness.cz

Přihláška do kroužku Pulsáček na školní rok 2022/2023
Křestní jméno ..................................................................................................................................................................................................................
Příjmení ..................................................................................................................................................................................................................
Věk ..................................................................................................................................................................................................................
Zákonný zástupce ..................................................................................................................................................................................................................
Tel. a e.mail ..................................................................................................................................................................................................................

LEKCE BOXU

1x TRÉNINK

2x TRÉNINK

BOX 1x TRÉNINK
Cena pro veřejnost: 2 700,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)
Cena pro členy PULSE: 2 200,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)

BOX 2x TRÉNINK
Cena pro veřejnost: 3 700,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)
Cena pro členy PULSE: 3 200,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)

FITNESSÁČEK

1x TRÉNINK
FITNESSÁČEK 1x TRÉNINK
Cena pro veřejnost: 2 700,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)
Cena pro členy PULSE: 2 200,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)

FITNESS
YOUNGERS

1x TRÉNINK
FITNESS YOUNGERS 1x TRÉNINK
Cena pro veřejnost: 2 700,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)
Cena pro členy PULSE: 2 200,- Kč za školní rok (30 lekcí/60 min.)

TANEC

1x TRÉNINK
TANEC 1x TRÉNINK
Cena pro veřejnost: 3 400,- Kč za školní rok (30 lekcí/90 min.)
Cena pro členy PULSE: 3 000,- Kč za školní rok (30 lekcí/90 min.)

*pro uplatnění členské smlouvy, musí být smlouva platná po celý školní rok 2022/2023

Jméno a příjmení člena PULSE ....................................................................................................................
Čestné prohlášení zákonného zástupce
Prohlašuji, že moje dítě je zdravé a nemá žádné zdravotní potíže, které by bránily navštěvovat kroužek.
Podpis zákonného zástupce .............................................................................................................................................................
Zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Smlouva je uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"). Správcem osobních údajů je společnost Pulse Fitness, se sídlem Benešov, Hodějovského 2382, PSČ 256 01,
IČO: 019 70 721. Telefonní kontakt: 604 544 453, e-mail: pulse@pulseﬁtness.cz
Zpracováváme pouze ty osobní údaje a to v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi zákonné povinnosti a dále abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme identiﬁkační a kontaktní údaje
z důvodu nutné komunikace s Vámi (kontakty jsou nezbytné pro chod rezervačního online portálu lekcí ﬁrmy Clubspire), dále také jako prostředek komunikace při neočekávané změně rozvrhu lekcí, či při vzniklém přeplatku nebo nedoplatku
smluveného členství. Pro všechny tyto účely využíváme e-mailovou, telefonní komunikaci a korespondenční adresu člena. Osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné,
je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme s Vaším souhlasem pro účely některých marketingových operací, např. pro zasílání akcí, slev a nových nabídek Pulse Fitness.
Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat.
UDĚLENÍ SOUHLASU:
Souhlasím s uveřejněním fotograﬁí svého dítěte na webových stránkách ﬁrmy: www.pulseﬁtness.cz a na propagačních letáčcích kroužků.
Závěrečná ustanovení:
Pulse Fitness si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně měnit či doplňovat, a to v případě změny právních předpisů, jakož i v případě změny Podmínek vůči novým klientům Pulse Fitness. Stávající Klient bude s provedenými změnami seznámen
uveřejněním nových Podmínek v prostorách Pulse Fitness. Podpisem Smlouvy Klient prohlašuje, že si Smlouvu a tyto Podmínky přečetl, porozuměl jim a s jejich textem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

