
Zgłoszenie 
Program lojalnościowy Hotel Zátiší

Imię

Data urodzenia

Ulica

Miasto

E-mail

Telefon

Data Podpis

Nazwisko

Narodowość

Kraj

Kod pocztowy

Składając swój podpis, wyrażam zgodę na członkostwo w programie lojalnościowym, a także na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 
we wskazanych celach. Udostępnione dane osobowe są niezbędne w procesie opracowywania kierowanych bezpośrednio ofert o charakterze 
marketingowym oraz indywidualnego rozsyłania ich członkom programu lojalnościowego. Członkostwo nie jest ograniczone czasowo, można kiedykolwiek 
z niego zrezygnować, wysyłając pisemną prośbę na adres firmy NAVATEL a.s., z siedzibą przy ulicy Pod Hybšmankou 3103/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO: 28416538. Przyjmuję do wiadomości, że – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o 
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tychże, a ponadto anulowaniem dyrektywy 95/46/WE 
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – mam prawo domagać się informacji, które dane osobowe podlegają przetwarzaniu, mogę też 
domagać się dostępu do tych danych, by zaktualizować je lub poprawić; mam również prawo do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, które nie 
są niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych czy umownych wynikających z udziału w programie lojalnościowym, a ponadto w razie wątpliwości w 
kwestii przestrzegania zasad wynikających z obowiązku przetwarzania danych osobowych mogę zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Otrzymywanie ofert:

SILVER CARD

GOLDEN CARD

Regularnie będziemy Cię informowali o nowych usługach, 
które mogłyby zainteresować Ciebie i Twoją rodzinę.  

Czekamy na Ciebie, do zobaczenia.

Kiedy na Twojej karcie odnotowanych zostanie 
25 noclegów, podczas każdego kolejnego pobytu 
uzyskasz:

• zniżkę w wysokości 20% z podstawowych 
cen zakwaterowania

• nieograniczone czasowo korzystanie 
ze strefy wellness  

Kiedy na Twojej karcie odnotowanych zostanie 
60 noclegów, otrzymasz Golden Card i dzięki temu 
podczas każdego kolejnego pobytu uzyskasz:

• zniżkę w wysokości 30% z podstawowych 
cen zakwaterowania

• nieograniczone czasowo korzystanie 
ze strefy wellness oraz bowlingu

Zniżki nie łączą się z innymi rabatami i można z nich 
korzystać tylko po spełnieniu warunków członkostwa. 
Jeżeli korzystasz z naszych ofert specjalnych, noclegi 
zapisywane są na karcie, jednak zniżek nie łączymy. 
Pozostałe korzyści wynikające z członkostwa nie tracą 
ważności. 

Karta jest imienna. Ze zniżki skorzystać może 
jedynie osoba, której nazwisko widnieje na karcie.

Członkostwo, czyli jak to działa:
• po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz 

od nas kartę lojalnościową Silver Card
• kartę tę okazywać należy podczas każdej kolejnej wizyty
• kiedy będziesz opuszczać hotel, pracownik recepcji 

zaktualizuje na Twojej karcie liczbę noclegów

• będziesz otrzymywać aktualne oferty hoteli Windsor i 
Zátiší 

• a także informacje dotyczące dodatkowych ofert, które 
przeznaczone są dla członków klubu

Wypełnione zgłoszenie przekaż pracownikowi recepcji hotelowej bądź wyślij pocztą na adres hotelu. Kartę lojalnościową 
otrzymasz drogą pocztową.Formularz wypełnij DRUKOWANYMI LITERAMI, użyj koloru niebieskiego lub czarnego. Jeżeli 
podane przez Ciebie dane zmienią się, wyślij nam aktualne na adres e-mail: zatisi@hotel-zatisi.com.


