PŘIHLÁŠKA DO OKRUHOVÉ
ŠKOLY
Účastník
Jméno a příjmení
Datum narození
Jméno a příjmení
zákonného zástupce
Fakturační adresa
Email
Mobil
Číslo řidičského průkazu

Cenová nabídka
Předmět nabídky

Dvoudenní okruhová škola s vlastním autem

Termín poskytnutí služeb

05. – 06. 03. 2020

Platba*)

V hotovosti na místě předem/Platební kartou na místě předem/Zálohovou fakturou předem

Cena za službu

19.000,00 Kč + 21% DPH = 22.900,00 Kč

*) nehodící se škrtněte

OBJEDNÁVKA
Dle výše specifikované cenové nabídky objednávám celkovou cenu za poskytované služby a zavazuji se ji v plné výši a ve výše uvedených termínech uhradit. Dále potvrzuji, že jsem byl seznámen
s Obchodními podmínkami, Provozním řádem a Dopravně-provozním řádem Autodromu Most a že se jimi budu bez výhrady řídit. Na důkaz toho připojuji k této objednávce svůj podpis.

PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Účastník podpisem a podáním přihlášky prohlašuje, že je způsobilý k právnímu jednání, že si je vědom všech možných škod na zdraví, životě i majetku a přebírá tímto na sebe veškerá rizika s tímto
závodem spojená. Jezdec dále prohlašuje, že v případě porušení jakýchkoliv povinností vyplývajících ze zákona či z provozní řádu AUTODROMU MOST a. s. (umístěného na webových stránkách
www.autodrom-most.cz) odpovídá za všechny způsobené újmy, a to jak občanskoprávně, tak i trestněprávně. Jezdec dále odpovídá v plném rozsahu za technický stav svého vozidla, bere na vědomí,
že je povinen se před závodem zdržet konzumace alkoholu a jiných omamných či psychotropních látek, a dále prohlašuje, že jeho fyzický a psychický stav odpovídá povaze závodu a umožňuje mu se
závodu zúčastnit. Dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a na vlastní riziko a bere na vědomí, že organizátor neodpovídá za žádnou škodu, která může účastníkovi v souvislosti se
sportovními jízdami vzniknout.

POTVRZENÍ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů obchod ní
společnosti AUTODROM MOST a. s. se sídlem Tvrzova 5, 435 02 Most (dále také jen „správce“) pro:
a) marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování
zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto
marketingových subjektů pověří;
b) účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
c) účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo
bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce
pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.
Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem a dále prostřednictvím třetích subjektů, které
budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostřednictvím
subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
Účastník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních
údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od
správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména obchodní společnost AUTODROM MOST a .s. využívali podrobnosti
elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak i jiných subjektů, zejm. obchodních partnerů správce.

Datum

Podpis účastníka/zákonného zástupce

Podpisem přihlášky a jejím podáním účastník potvrzuje, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou správné a pravdivé. Originál přihlášky zašlete na adresu, viz níže.

