Individual Gym by JKF

číslo smlouvy: ___________________
SMLOUVA O SLUŽBÁCH A ČLENSTVÍ V KLUBU
(dále jen „Smlouva“)

JAN KAREŠ fitness, s.r.o.
se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 016 74 374, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210239 (dále jen „Společnost”)
Telefon: +420 775 391 198
E-mail: info@jankaresfitness.com
a
Obchodní firma: _____________________________________________ IČ: _____________________________________
Sídlo:_______________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: _____________________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________

E-mail: ______________________________________________

(dále jen „Člen“)
Místo poskytování služeb (dále jen „Klub“):

Individual Gym by JKF, Na poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1

ÚDAJE O SJEDNANÉM ČLENSTVÍ
Druha členství

individuální

Počátek členství od

___________________

Počet členských karet

___________________

Číslo členské karty

___________________

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Forma platby

firemní
Konec členství

balíček “START”
_____________________

Členský poplatek ________________ DPH ________________
kartou

bankovním převodem

ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY:
Variabilní symbol: __________________________
Číslo účtu: 2301580546/2010
OBECNÉ PODMÍNKY
•
Předmětem Smlouvy je vznik členství Člena v Klubu a úprava základních podmínek členství v Klubu. Členství v Klubu
vzniká uzavřením Smlouvy a zaplacením členského poplatku nebo jeho první splátky.
•
Nedílnou součástí a přílohou této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které jsou pro Člena
závazné.
•
Podpisem této smlouvy Člen potvrzuje, že se s obsahem VOP důkladně seznámil, porozuměl mu a zavazuje se je dodržovat.
•
Člen prohlašuje, že je v dobré fyzické kondici a netrpí žádnými zdravotními problémy, které by mohly být překážkou
využívání služeb Klubu. Dále se zavazuje, že bude dbát na to, aby aktivním nebo pasivním tréninkem neohrozil své
zdraví, psychickou a fyzickou kondici.
•
Člen prohlašuje, že bude služeb Klubu využívat na vlastní nebezpečí a v souladu s touto Smlouvou a VOP.
•
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•
Společnost bude zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje uvedené ve Smlouvě, či sdělené Společnosti pro účely uzavření a správy Smlouvy, pro plnění svých právních povinností nebo s Vaším souhlasem pro zasílání obchodních sdělení,
příp. pro jiný účel, ke kterému udělíte souhlas.
•
Člen uděluje souhlas na dobu trvání smlouvy a následujících 5 let a je srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně
udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání
emailu na adresu: igym.jkf@gmail.com, dopisem na adresu Společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u
každého zaslaného obchodního sdělení prostřednictvím e-mailu.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní a emailové spojení, pro účely zasílání obchodních sdělení (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích,
reklamních dárcích, soutěžích a jiných akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou.

Praze dne ________________

________________________________
podpis za Společnost

_________________________________
podpis za Člena
Jméno a příjmení: __________________________
Pozice:

___________________________

