
        Klub 55+ 

 

Přihláška do věrnostního programu Klub 55+ 

se souhlasem se zpracováním osobních údajů 

 

Já níže podepsaný/á: 

Jméno a příjmení: ________________________________________________________ 

Datum narození: ________________________________________________________ 

Kontaktní adresa: ________________________________________________________ 

Telefonní číslo: ________________________________________________________ 

Emailová adresa: ________________________________________________________ 

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů cestovní kanceláří Quality Tours s.r.o., se 
sídlem Praha 10, Mukařovská 1740/22, PSČ 10000, IČO 26122669, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 72095 (dále jen „Cestovní 

kancelář“) v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-
mailová adresa a to za účelem evidence mé osoby ve věrnostním programu a čerpání jeho 
výhod pod dobu členství v Klubu 55+. 

Beru na vědomí, že činnosti spadající pod tento účel zahrnují zaevidování mé osoby do 
věrnostního programu Cestovní kanceláře, jehož cílem je evidovat své věrné zákazníky a 
poskytovat jim individuální výhody, slevy a nabídky včetně poskytování speciálních nabídek 
a přání k životnímu jubileu, které jsou určeny pouze těmto věrným zákazníkům, dále pak za 
účelem průzkumu spokojenosti zákazníků se službami Cestovní kanceláře, a to vše formou 
e-mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla 
(SMS, MMS), a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo 
formou telefonického volání. Jsem si vědom/a, že mnou udělený souhlas k tomuto účelu je 
zcela dobrovolný, neboť mám zájem být členem věrnostního programu Klub 55+ a beru na 
vědomí, že můj souhlas trvá po dobu mého členství od jeho udělení do jeho odvolání. 

Jsem srozuměn/a, že proti zpracovávání mých osobních údajů mohu vznést kdykoliv 
námitku a svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď na adrese sídla Cestovní kanceláře nebo 
e-mailem na adrese info@qualitytours.cz nebo na kterékoliv provozovně Cestovní kanceláře, 
kde se mnou zaměstnanci Cestovní kanceláře sepíšou záznam o odvolání mého souhlasu 
se zpracováváním mých osobních údajů k tomuto účelu. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 



Jsem srozuměn/a, že k mým osobním údajům má přístup Cestovní kancelář jako správce, 
jeho zaměstnanci a dále také Cestovní kanceláří smluvně pověření zpracovatelé. Jsem 
srozuměn/a, že mohu požadovat od Cestovní kanceláře jako správci přístup k mým osobním 
údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, vznést námitku proti 
zpracování i uplatnit právo na přenositelnost údajů, jakož i o existenci mého práva podat 
podnět či stížnost u dozorového orgánu, tj. na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Současně potvrzuji, že jsem před udělením tohoto souhlasu byl/a řádně informován/a o 
zpracovávání mých osobních údajů a poučen/a o právech v souvislosti s ochranou osobních 
údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které jsou 
zpřístupněny ve všech kmenových provozovnách Cestovní kanceláře a dále na 
https://www.qualitytours.cz/soubory-ke-stazeni/. 

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a vztahují se k mé osobě. 

 

V……………………….. dne …………………  

 

 

…………………………………………………. 

podpis 

 


