
Žádost o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 

 

 
Premier Fitness s.r.o. 

 

Čistovická 1729/60 163 00 Praha 6 

 

 

 

 

Vážená paní/Vážený pane,  

společnost Premier Fitness s.r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou 

a vždy tak, aby v maximální možné míře byla zajištěna bezpečnost dat subjektů údajů.  

 

Ve spojení s poskytováním našich služeb si Vás tímto dovolujeme požádat o udělení souhlasu 

se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu : 

(i) identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, měsíc narození, nepřenositelná fotografie 

(ii) kontaktní údaje, tj. telefon, e-mailová adresa 

k účelům: 

 

-nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti Premier Fitness s.r.o., zasílání 

obchodních sdělení, 

 

 

-informování o aktuálním dění ve fitness centru, 

 

 

-péče o klienty. 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že udělení souhlasu je zcela dobrovolné, a tedy můžete 

samozřejmě souhlas neposkytnout. Taktéž upozorňujeme, že udělený souhlas můžete kdykoli 

odvolat.  

 

Pro případ, že se rozhodnete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělit, potvrďte, 

prosím, svůj souhlas podpisem na druhé straně tohoto listu. Taktéž se předem seznamte s 

Informacemi o zpracování osobních údajů, jež jsou připojeny k této naší žádosti. Podepsaný 

souhlas předejte, prosím, našemu pracovníkovi na recepci fitness centra, případně zašlete zpět 

na adresu sídla společnosti Premier Fitness s.r.o.  

 

S přátelským pozdravem  

                                                                                                  Premier Fitness s.r.o.  

                                                                                                    provozovatel Premier Fitness 

  



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 
Klient - jméno a příjmení:  

 

adresa nebo ID: 

 

Tímto uděluji společnosti Premier Fitness s.r.o., IČ: 08924864, se sídlem Praha 6, Čistovická 

1729/60 , PSČ 163 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 327624, souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: 

 

Datum narození: 

 

Telefon:  

 

e-mailová adresa:  

 

uděluji k účelům: 

 

(i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti Premier Fitness s.r.o.., zasílání 

obchodních sdělení a informování o aktuálním dění ve fitness centru  

 

☐ ANO, uděluji souhlas  ☐ NE, neuděluji souhlas  

 

 

(ii) péče o klienty ☐ ANO, uděluji souhlas  ☐ NE, neuděluji souhlas 

 

Tento souhlas lze kdykoli odvolat. 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Informací o zpracování osobních údajů společnosti 

Premier Fitness s.r.o. uveřejněných na www.premierfitness.cz. Současně potvrzuji, že jsem se 

seznámil(a) s poučením (i) o tom, jak společnost Premier Fitness s.r.o. mé osobní údaje 

zpracovává, o mých právech, (ii) o možnosti kdykoli odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely 

a o tom, že aktuální znění Informací o zpracování osobních údajů mohu kdykoliv získat na 

webu www.premierfitness.cz či na provozovnách společnosti Premier Fitness s.r.o.  

 

 

V Plzni dne:  

                                                                                            ………………………………….  

                                                                                                                               podpis 


