
Přihláška 
Věrnostní program Hotelu Zátiší

Jméno

Datum narození

Ulice

Město

Email

Telefon

Datum Podpis

Příjmení

Národnost

Země

PSČ

Svým podpisem souhlasím s členstvím ve věrnostním programu a zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely věrnostního programu. Poskytnuté 
osobní údaje je nutné zpracovat za účelem přímých marketingových účelů a zasílání individualizovaných nabídek členům Věrnostního programu.  Členství 
vzniká na dobu neurčitou a může být kdykoliv zrušeno, a to písemným vyrozuměním zaslaným společnosti NAVATEL a.s., se sídlem Pod Hybšmankou 
3103/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 28416538. Beru na vědomí, že dle 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 (Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat přístup k těmto údajů a tyto údaje nechat 
aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, které nejsou nezbytné pro plnění zákonných či smluvních povinností na základě Věrnostního 
programu a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.



Zasílání nabídek:

SILVER CARD

GOLDEN CARD

Pravidelně Vás budeme informovat o službách, 
které by mohli zajímat Vás a Vaší rodinu.

Těšíme se na Vaše návštěvy.

V okamžiku, kdy bude na Vaší kartě registrováno 
25 přenocování, získáte Silver Card a od této chvíle
obdržíte při každé další návštěvě:

•  20% slevu z pultových cen za ubytování
•  neomezený vstup do wellness 

V okamžiku, kdy bude na Vaší kartě registrováno 
60 přenocování, získáte Golden Card a od této 
chvíle obdržíte při každé Vaší další návštěvě:

•  30% slevu z pultových cen za ubytování
•  neomezený vstup do wellness a využití 

 bowling

Slevy nelze kombinovat s jinými slevami a můžou 
být uplatňovány na základě splněných podmínek
členství. Pokud využijete našich speciálních 
nabídek, odbydlené noci se Vám automaticky 
započítávají, nicméně slevy se nekombinují. 
Ostatní výhody, související s držitelstvím karty, 
Vám ale zůstávají. Karta je nepřenosná. Slevu 
může uplatnit pouze osoba, na kterou je karta 
registrována.

Členství a jeho průběh:
• vyplňte registrační formulář a obdržíte od nás 

věrnostní kartu Silver Card
• tuto kartu presentujte při každé Vaší další návštěvě
• při odjezdu recepce na Vaší kartě aktualizuje počet 

přenocování

• budou Vám zasílány aktuální nabídky hotelů Windsor 
a Zátiší

• a ostatní doprovodné programové nabídky, které získáte 
členstvím v klubu

Vyplněnou přihlášku nechte na hotelové recepci nebo zašlete poštou na adresu hotelu. Vaši věrnostní kartu obdržíte poštou.
Vyplňte tento formulář HŮLKOVÝM PÍSMEM modrým nebo černým perem. Pokud se Vám vyplněné údaje změní, sdělte 
nám nové údaje na email: zatisi@hotel-zatisi.com.


