
 
 

ŽÁDOST O PŘEVOD ČLENSTVÍ 

ID člena: 

Osobn í  úda je  PŘEVODCE 

 Příjmení:  Adresa:    

 Jméno:  Město:  PSČ:  

 Datum narození:           /           /  E-mail:  Telefon:  
 

 
 

   
 

Úda je  o  č l ens t v í  

 Druh členství:  individuální členství  firemní členství     mimo špičku  

 Platnost od:           /           /              do:           /           /              

 Měsíční členský poplatek:                                                Kč    

 Způsob platby:   uhrazen roční poplatek při podpisu smlouvy  zatížení kreditní / debetní karty  
     

Osobn í  úda je  PŘ ÍJEMCE  

 

Příjmení: 

 

Adresa:   

 

 Jméno:  Město:  PSČ:  

 Pohlaví:  žena   muž  Mobil:  Telefon:  

 Datum narození:           /           /  E-mail:    
 

 
 

   
 

Úda je  o  p l a tbě  za  p řevod  

 Způsob platby:    kreditní karta  Poplatek za převod                                                            Kč  
     

   
Prohlašuji, že jsem v dobré fyzické kondici a netrpím žádnými zdravotními problémy, které by mohly být překážkou ve cvičení v klubu 
Form Factory. Dále se zavazuji, že budu dbát na to, abych aktivním nebo pasivním tréninkem neohrozil/a své zdraví, psychickou a fyzickou 
kondici. Žádám o členství v klubu Form Factory s. r. o., IČO: 05785880, se sídlem Vinohradská 2405/190, 130 00 Praha 3 (dále jen 
„Společnost“) a souhlasím se smluvními a obchodními podmínkami Společnosti, se kterými jsem se seznámil/a před podáním této žádosti 
a zavazuji se je dodržovat. Podpisem této žádosti se dále zavazuji dodržovat provozní řád klubu a beru na vědomí, že jeho porušení 
může být považováno za závažné porušení smluvních povinností. Rovněž beru na vědomí, že převodem členství přebírám veškeré 
závazky a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy Převodce se Společností a zavazuji se je dodržovat. 
 

I NF OR MA CE  O Z P RAC OV Á NÍ  OS OB NÍ CH Ú D A J Ů 
Společnost bude zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje uvedené na žádosti, či sdělené společnosti pro účely uzavření a správy smlouvy, 
pro plnění svých právních povinností nebo s Vaším souhlasem pro zasílání obchodních sdělení, příp. pro jiný účel, ke kterému udělíte 
souhlas. 
Další informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete získat na našich webových stránkách www.formfactory.cz. 
 



 
 

    Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností, a to v rozsahu:  
 

jméno, příjmení, adresa,  
telefonní a e-mailové spojení, 

 
pro účely zasílání obchodních sdělení (včetně informací o výhodných nabídkách, poukázkových akcích, reklamních dárcích, 
soutěžích a jiných akcích) zasílaných emailem, SMS a/nebo poštou. 

 
Tento svůj souhlas uděluji na dobu trvání smlouvy a následujících 10 let a jsem srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně 
udělený souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na 
adresu: osobniudaje@formfactory.cz, dopisem na adresu Společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého 
zaslaného obchodního sdělení prostřednictvím e-mailu.  
 

    Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností, a to v rozsahu:  
 

fotografie, 
 

za účelem ověření mé totožnosti při využívání služeb Společnosti, zejm. zjednodušení kontroly vstupu do prostor klubu. 
 

Tento svůj souhlas uděluji na dobu trvání smlouvy a jsem srozuměn/a s tím, že tento svůj dobrovolně udělený souhlas se 
zpracováním osobních údajů mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: 
osobniudaje@formfactory.cz, nebo dopisem na adresu Společnosti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

/               /     
Datum  Podpis žadatele  Podpis (v zastoupení 

Form Factory s. r. o.) 
  
 


