
  

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ         
 
Tato registrace Vám umožní zapojení do systému 
HOSTÝNSKO a vydání KARTY PLNÉ SLEV 

 
 
Jméno ____________________________________________________ 
 
Příjmení ___________________________________________________ 
 
Datum narození  ____________________________________________ 
 
PSČ __________________ Země ______________________________ 
 
E-mail  ____________________________________________________ 
 
Telefon  ___________________________________________________ 
 
Mám zájem o individuální KARTU PLNOU SLEV HOSTÝNSKO v ceně 99 Kč 
 
Prohlášení o pravdivosti údajů:  
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé a současně se zavazuji 
informovat o změně výše uvedeného. 
 
 
V ______________________ Dne ____________________ Podpis ___________________ 
 
 

 

V minigolfovém areálu Zahájené v Bystřici pod Hostýnem můžete 
čerpat tyto výhody: 

• SLEVA 11 % až 17 % na půjčovné (vstupné) na minigolf (1 okruh hry) 
• každá 5. zápůjčka vybavení na badminton ZDARMA (2 pálky) 
• každá 5. zápůjčka vybavení na pétanque ZDARMA (herní sada) 

 
Karta plná slev je nepřenosná. Výhody může čerpat pouze držitel karty. 
 
 
Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti správcem údajů 
Holešovsko - Hostýnsko, z. s., IČ: 04102118, jakož i předávání dalším správcům, se kterým je správce údajů ve 
smluvním vztahu, kterými zejména jsou poskytovatelé bonusů pro držitele KARET PLNÝCH SLEV HOSTÝNSKO, 
a to za účelem informování o změnách v seznamu poskytovatelů bonusů a nabídkách poskytovatelů bonusů v 
rámci projektu HOSTÝNSKO. Dále uděluji souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména 
pro reklamní účely a zasílání reklamních sdělení o destinaci Hostýnsko. Tento souhlas je dobrovolný a uděluji jej 
od doby podepsání žádosti do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jsem si vědom svých práv 
podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a i toho, že jsem oprávněn souhlas 
kdykoliv odvolat na adrese provozovatele Holešovsko - Hostýnsko, z. s. Tento souhlas uděluji za výše uvedeným 
účelem i pro šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti. 
 

Všeobecné podmínky a síť partnerů HOSTÝNSKO 
jsou dostupné na www.hostynsko.cz 


