
JMÉNO, PŘÍJMENÍ

Zákazník bere na vědomí, že společnost A3 SPORT s.r.o., se sídlem Teslova 1171/15, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČO: 263 50 823  („Společnost“) je, 
jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat jeho 
osobní údaje získané prostřednictvím formuláře pro vydání zákaznické karty, a to na základě plnění smlouvy (poskytování služby zákaznické 
karty), v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, které v souvislosti s užíváním zákaznické karty 
o zákazníkovi získá nebo jí je kdykoliv sám později zákazník poskytne, a to po dobu nezbytnou k realizaci tohoto účelu, tj. po dobu užívání 
zákaznické karty zákazníkem. Zákazník dále bere na vědomí, že má vůči Společnosti právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním jeho osobních 
údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, 
(iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, 
doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné 
pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování 
osobních údajů. Dále taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž Společnost zpracování osobních údajů 
zákazníka ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy 
a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

ULICE, ČÍSLO

MĚSTO, PSČ

E-MAIL

ČÍSLO KARTY

PODPIS ZÁKAZNÍKA

* Červeně označená políčka jsou povinná.

TELEFON

Při každém nákupu bude na Vaše konto připsána sleva ve výši 
5% z konečné částky,  která bude odečtena z hodnoty Vašeho 
příštího nákupu. Tato karta opravňuje držitele k nákupům 
se slevou v prodejnách A3 SPORT a A3 coOol.
Seznam je uveden na                                            nebo WWW.A3SPORT.CZ WWW.A3COOOL.CZ

OBLEČEME & OBUJEME VÁS

...a oceníme VĚRNOST!

WWW.A3COOOL.CZ


