NEELKANTH s.r.o.
BOMBAY BAR
Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1-Staré město
tel./fax: +420/ 222 323 349
www.bombay-bar.cz , e-mail: bombay@bombay-bar.cz
____________________________________________________

SLEVOVÁ KARTA/ DISCOUNT CARD
Číslo slevové karty/ Discount card number:………………………………………………….
Křestní jméno/ First name:……………………………………………………………………
Příjmení/ Last name:………………………………………………………………………..…
Datum narození/ Date of Birth:…………………………………………………………….…
Adresa v ČR/ Address in CR:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefonní číslo/ Telephone number:…………………………………………………………..
E-mail/ E-mail address:……………………………………………………………………..…
Svým vlastnoručním podpisem na tomto formuláři prohlašuji, že jsem uvedl(a) pouze své vlastní osobní údaje a vyjadřuji
svůj souhlas s tím, aby NEELKANTH s.r.o., Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1 jako správce zpracovávala v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mé osobní údaje uvedené v tomto dotazníku, jakož i údaje získávané
používáním karty zaregistrované na mé jméno za účelem nabízení obchodu a služeb správcem. Souhlas uděluji na celou dobu
platnosti mého členství. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně vůči správci kdykoli odvolat, avšak tímto odvoláním
současně končí mé členství a výhody vyplývající z užívání karty. Správce mé osobní údaje zlikviduje a zároveň bez náhrady
zruší kartu registrovanou na mé jméno. Podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se všemi informacemi uvedenými na
tomto formuláři. Beru na vědomí, že uvádění osobních údajů jiné osoby bez jejího výslovného písemného souhlasu
vyjádřeného jejím vlastnoručním podpisem na tomto formuláři je nezákonné a trestné.
In a handwritten signature on this form I declare that I have said only their own personal information and express their
consent to NEELKANTH s.r.o., Dlouhá 741/13, 110 00 Prague 1 as the manager treated in accordance with Act No. 101 /
2000 Coll. on the privacy of my personal data contained in this questionnaire, as well as data obtained using the card
registered on my name to offer their business manager. Consent is granted for the duration of my membership. I acknowledge
that I consent in writing to the administrator at any time, but this appeal while ending my membership and the benefits arising
from the use of the card. Manager of my personal information be destroyed without compensation and at the same time
cancel the card registered to my name. This signature confirms that I have read all information provided on this form. I
understand that giving personal information of another person without the express written consent expressed by a handwritten
signature on this form is illegal and punishable.

V Praze dne/ In Prague…………………….

………………………………...
Podpis/ Signature

