Harmony Club Hotely a.s.

Harmony Club Hotel **** superior Špindlerův Mlýn
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel: 00420 499 469 111 l E-mail: obchod@harmonyclub.cz

www.harmonyclub.cz

HARMONY KLUB

Věrnostní program se spoustou výhod

Členství a jeho průběh
• Vyplňte registrační formulář a souhlas se zpracováním osobních údajů pro sebe a členy své rodiny, které si přejete udržovat
v naší databázi
• Obdržíte od nás věrnostní kartu a zařadíme Vás do naší „Banky hostů“
• Tuto kartu předložte na recepci při každé Vaší další návštěvě
• Při odjezdu se na Vaší kartě automaticky aktualizuje počet přenocování
• Po vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám budou zasílány aktuální nabídky společnosti
Harmony Club Hotely a.s a ostatní programové pobídky, které získáte členstvím v klubu

BLUE CARD

V okamžiku, kdy bude na Vaší kartě registrováno 25 přenocování,
získáváte tyto výhody:
ƒ2
 0 % sleva na ubytování z pultových cen
ƒ3
 0 % sleva na návštěvu saunového světa
ƒN
 eomezený vstup do hotelového bazénu se dvěma whirlpooly a do fitness centra
ƒK
 ompliment při příjezdu

GOLDEN CARD

V okamžiku, kdy bude na Vaší kartě registrováno 60 přenocování,
získáváte tyto výhody:
ƒ2
 0 % sleva na ubytování z pultových cen
ƒ5
 0 % sleva na návštěvu saunového světa
ƒ1
 00 % sleva na parkovné (1 auto)
ƒ2
 0 % sleva na hotelová sportoviště (bowling, golf, tenis, badminton)
ƒN
 eomezený vstup do hotelového bazénu se dvěma whirlpooly a do fitness centra
ƒ Kompliment při příjezdu
ƒZ
 darma prodloužený check out do 14.00 hodin — na základě předchozí domluvy s recepcí
ƒ Další speciální výhody

Ostatní
• Členství v klubu zaniká zasláním emailové, či písemné žádosti na kontaktní adresu společnosti Harmony Club Hotely a.s.
• Nároky na všechny druhy slev zanikají, pokud nenavštívíte hotel alespoň jednou za dva roky (tj. mezi návštěvami Nesmí uplynout více jak 730 dnů),
Vaše členství v klubu i nadále zůstává v platnosti, pokud nebude z Vaší strany ukončeno viz výše. Pro znovuzískání slev můžete opět sbírat nastavené počty
přenocování.

SOUHLAS SE
ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby
obchodní společnost HARMONY CLUB
HOTELY, a.s., IČ: 601 088 78, se sídlem
Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn,
zpracovávala mé osobní údaje, a to
v rozsahu (i) identifikačních údajů a (ii)
kontaktních údajů.
Souhlas se zpracováním osobních
údajů uděluji za účelem nabízení
služeb a produktů správce formou sms
a e-mailu a získávání zpětné vazby
ohledně produktů
a služeb správce.

PŘIHLÁŠKA

Věrnostní program Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn
Vyplněnou přihlášku prosím nechte v hotelové recepci nebo zašlete poštou
na adresu hotelu. Vaši věrnostní kartu obdržíte poštou.

Je vás
víc?

Jméno
Příjmení
Národnost

Datum narození
Trvalé bydliště... Ulice

Potvrzuji seznámení s obsahem Sdělení
klientům správce s poučením o způsobu
zpracování mých osobních údajů,
o mých právech, o možnosti odvolat
tento souhlas a o tom, že aktuální znění
Sdělení klientům mohu kdykoliv získat na
webových stránkách správce či v jeho
sídle.

Město

Zároveň prohlašuji, že rozumím jazyku
toho souhlasu i Sdělení klientům.

E-mail

PSČ

Země

Tel.

V …………………….…………………… dne …………………….…………………… .........................……….……………………
podpis

Chci vyplnit členy mé rodiny, pro pohodlnější check in
Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Datum narození

Datum narození

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Datum narození

Datum narození

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Datum narození

Datum narození

