
    

   REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 

 



                                REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 

 

VYPLŇTE PROSÍM ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM A ODEVZDEJTE NA BARU OBSLUZE 

 

Jsem NOVÝ klubový zákazník a chci svoji PRVNÍ věrnostní kartu BONUS CLUB   

Jsem STÁVAJÍCÍ klubový zákazník a chci aktualizovat své OSOBNÍ ÚDAJE 

Jsem STÁVAJÍCÍ klubový zákazník a žádám o NOVOU věrnostní kartu BONUS CLUB         

 

Číslo nové karty BONUS CLUB              (vyplní personál) 

0 0 0 0 0 0 0       

 

Jméno*      

                    
Příjmení* 

                    
E-mail * 

                                     @       

Datum narození* 

  .   .     
Ulice, č.p. * 

                    
Obec * 

                    
PSČ * 

     
Telefon* 

         
 

Souhlasím s podmínkami a členstvím ve věrnostním programu BONUS CLUB a byl/a jsem seznámen/a 

s informacemi o zpracování osobních údajů. 

Místo, datum *   

 

Podpis* 

 

*Povinná pole  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

     Všeobecné podmínky členství a užívání členské karty  BONUS CLUB 

 
Členem věrnostního zákaznického programu BONUS CLUB, který provozuje Sedlická hospůdka, Sedlice 32, 
344 01 Domažlice v zastoupení Pavel Hluchý, IČ: 75484871, se může stát každá fyzická osoba po odevzdání 
vyplněného a podepsaného registračního formuláře. 
Vyplněním a podpisem registračního formuláře souhlasí zákazník s podmínkami členství a prohlašuje, že se 
s nimi seznámil. 

 
 

1. Spolu s registračním formulářem do klubu zákazník obdrží členskou kartu, opatřenou jedinečným EAN 
kódem. Od tohoto okamžiku může zákazník začít využívat a čerpat veškeré výhody, ke kterým členství 
v klubu opravňuje ( např. k nákupu se slevou na vybrané zboží, ke sběru slevových bodů, k obdržení dárku 
zdarma dle aktuální klubové akce atd.). 

2. Členství v klubu a získání členské karty není podmíněno nákupem zboží v Sedlické hospodě. 
3. Člen klubu může své členství kdykoliv zrušit vrácením karty osobně v Sedlické hospodě nebo 

doporučeným dopisem zaslaným na adresu: Pavel Hluchý, Radonice 2, 344 01 Domažlice. 
K zániku členství v klubu dochází automaticky ke dni, kdy byla karta vrácena Sedlické hospodě nebo 
doručena poštou na výše uvedenou adresu. 

4. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je člen klubu povinen tuto skutečnost oznámit v Sedlické 
hospodě, kde bude členská karta zablokována. Bude-li mít člen klubu zájem o novou členskou kartu, bude 
mu vystavena zdarma a převedeny nevyčerpané body, pokud o to člen požádá. 

5. Člen klubu se zavazuje informovat Sedlickou hospodu o změně údajů vyplněných v přihlášce. 
6. Sedlická hospoda je oprávněna ukončit členství člena v klubu, pokud jeho karta nebyla použita po dobu 

jednoho roku. Tím není dotčeno právo člena klubu přihlásit se k členství opakovaně. 
7. Při každém nákupu v Sedlické hospodě, při jehož placení předloží člen klubu svou členskou kartu, budou 

mu na tuto členskou kartu (členské konto) připsány body v určité finanční hodnotě, které může člen klubu 
následně uplatnit jako slevu na další nákup v Sedlické hospodě dle příslušné klubové akce. Členská karta 
dále opravňuje člena klubu u vybraných položek k nákupu za zvýhodněné klubové ceny, případně k jiným 
cenovým zvýhodněním dle aktuální klubové akce. 

8. Připisování bodů na členskou kartu a vydávání voucherů: 
Za každou 1 Kč, které zaplatí člen klubu za zboží v Sedlické hospodě, bude na jeho členskou kartu, kterou 
při placení předložil, připsán jeden bod. Výjimku tvoří tabákové výrobky, kde sběr bodů není povolen. 
Za každých získaných 3 000 bodů obdrží člen klubu poukázku (voucher) na nákup v hodnotě 100 Kč. 
Obdržený voucher lze uplatnit vždy nejdříve na následující nákup po jeho vydání, a to na veškeré zboží, 
vyjma tabákových výrobků. 
Voucher nelze kombinovat s dalšími slevovými poukazy. Platnost voucherů je 30 dní od vystavení. 
Body jsou platné po dobu 12 měsíců od jejich připsání na členskou kartu. Nevyčerpané body na členské 
kartě, které nebyly užity v době své platnosti, propadají Sedlické hospodě bez náhrady. 

9. Informace o zpracování osobních údajů člena klubu jsou upraveny v samostatném dokumentu podmínky 
zpracování osobních údajů pro členy věrnostního zákaznického programu Sedlické hospody. 
Součástí členství v klubu je i zasílání e-mailových newsletterů Sedlické hospody, obsahující informace o 
nabídkách a akčních slevách Sedlické hospody, na e-mailovou adresu, kterou člen klubu uvedl 
v registračním formuláři. 

10. Sedlická hospoda si vyhrazuje právo kdykoliv změnit mechanismus akcí a slev poskytovaných v rámci 
věrnostního programu Sedlické hospody a podmínky členství klubu. 
Sedlická hospoda si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program a to bez náhrady. 
 
 
Tyto podmínky členství v klubu jsou účinné od 1.11.2018 

 
 

 

 

 

 



 

Ochrana osobních údajů – podmínky zpracování osobních údajů členů BONUS CLUB                                                                                                                                 

 

Každý zájemce o členství ve věrnostním programu BONUS CLUB uděluje svým podpisem na registračním formuláři 

v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 (dále jen ,,GDPR“), správci osobních údajů, kterým je Sedlická hospoda, IČ: 75484871, se sídlem Sedlice 

32, 344 01 Domažlice, v zastoupení Pavel Hluchý, Radonice 2, 344 01 Domažlice (dále jen ,,Sedlická hospoda“ nebo 

,,správce osobních údajů“) svůj souhlas k tomu, aby Sedlická hospoda zpracovávala osobní údaje zájemce vyplněné 

jím v registračním formuláři, jakož i další údaje bezprostředně souvisejících s jeho členstvím ve věrnostním 

programu BONUS CLUB (včetně údajů z jeho nákupní historie a bodového nároku). 

Zájemce o členství uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou, a to po dobu trvání jeho 

členství ve věrnostním programu BONUS CLUB. 

Každý člen programu BONUS CLUB poskytuje své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně. 

Veškeré údaje získané o zákazníkovi v souvislosti s jeho členstvím ve věrnostním programu BONUS CLUB budou 

použity k účelu vedení evidence / administrace členské databáze věrnostního programu BONUS CLUB, a to 

zejména pro registrační, fakturační a statistické účely, přičemž v rámci zpracování osobních údajů bude docházet 

k automatizovanému zpracování spočívající ve statistickém a analytickém zpracování osobních údajů. 

V případě souhlasu člena věrnostního programu BONUS CLUB  se zasíláním obchodních sdělení o nabízeném zboží 

za speciální klubové ceny a oznamování akčních nabídek budou jeho osobní údaje zpracované v databázi v rozsahu: 

jméno, příjmení, e-mail, datum narození, telefon, doručovací adresa, nákupní historie a bodový nárok. 

Sedlická hospoda prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje členů BONUS CLUB bude zpracovávat v souladu 

s podmínkami a požadavky stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů, tj. v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES správci osobních údajů, a to pouze 

pro shora uvedené účely a bude je chránit před zneužitím. 

Po ukončení členství a při nepoužívání zákaznické karty BONUS CLUB déle než 1 rok, jakož i při odvolání souhlasu 

se zpracováním osobních údajů, bude účast člena věrnostního programu BONUS CLUB ukončena, jeho zákaznická 

karta deaktivována a jeho osobní údaje vymazány/ zlikvidovány v souladu s platnou a účinnou právní úpravou. 

POUČENÍ: 

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje každý člen BONUS CLUB svobodně, dobrovolně s vědomím, že jej 

může kdykoliv odvolat a požadovat po správci naplnění tzv. práva být zapomenut, tj. výmaz/ likvidaci osobních 

údajů. 

 

Tyto podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.11.2018 
 

 

 

 

 


