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Vážený zákazníku,

Vážený zákazníku,

vyplněním této přihlášky se stáváte členem Klubu
Kosmas. Členstvím v Klubu Kosmas získáváte slevu na
nákup zboží a bonusy uvedené ve Všeobecných pravidlech Klubu Kosmas.
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EAN karty: ...................................................................

EAN karty: ...................................................................

*Jméno:........................... *Příjmení:.............................

*Jméno:........................... *Příjmení:.............................

E-mail:...........................................................................

E-mail:...........................................................................

Ulice:............................................... Č.p./č.or:..............

Ulice:............................................... Č.p./č.or:..............

Obec:.............................................. *PSČ:...................

Obec:.............................................. *PSČ:...................

Tel. číslo:......................................................................

Tel. číslo:......................................................................

*Takto uvedené informace jsou povinné.

*Takto uvedené informace jsou povinné.

Preferované informace:

Preferované informace:

[ světová beletrie

[ česká beletrie

[ světová beletrie

[ česká beletrie

[ dětská literatura

[ sci-fi a fantasy

[ dětská literatura

[ sci-fi a fantasy

[ kuchařky, životní styl

[ historie, umění

[ kuchařky, životní styl

[ historie, umění

Klubová karta vám bude aktivována do 3 dnů. Registrovaný člen
Klubu Kosmas souhlasí svým podpisem s tím, že správce může poskytnuté kontakty použít pro vlastní marketingové účely, a to za
účelem zasílání obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Člen Klubu Kosmas výslovně souhlasí s tím,
aby společnost Kosmas s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu
s Nařízením 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 (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy
o ochraně osobních údajů, osobní údaje člena Klubu Kosmas, a to
včetně veškerých údajů získaných o členovi v rámci vzájemného obchodního styku, zvláště pak údaje získané používáním karty Klubu
Kosmas. Registrovaný člen Klubu Kosmas souhlasí s tím, že výše
uvedené údaje budou zpracovávané za účelem nabízení obchodu
nebo služeb, a dále za účelem vyhodnocování předchozích nákupů
a vyhodnocování preferovaného žánru literatury a zasílání personalizovaných obchodních nabídek. Registrovaný člen Klubu Kosmas
potvrzuje, že ke dni podání této přihlášky dovršil 18 let věku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu
neurčitou, do písemného odvolání souhlasu, případně do doby
ukončení činnosti Klubu Kosmas. Po odvolání souhlasu správce
údaje zlikviduje.
KOSMAS s.r.o., Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2
IČO 25710257, zapsané v OR, vedený Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 63259
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V........................................................... dne ..........................

V........................................................... dne ..........................

Podpis:...................................................................................

Podpis:...................................................................................

*Členství v Klubu Kosmas je podmíněno poskytnutím platné
adresy pro komunikaci v elektronické nebo písemné podobě.
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