Vloga za nakup letne golf karte
Golf igrišča Livada Moravske Toplice 2022
Priimek*:

Ime*:
Golf klub*:

Rojstni datum*:
Naslov*:
Kraj in poštna številka*:
Telefon:
E-naslov:
Vrsta karte*:

Družinski člani (izpolnite samo v primeru, da kupujete karte tudi za družinske člane):
Ime*:

Priimek*:
Rojstni datum*:

Golf klub*:

Priimek*:
Rojstni datum*:

Ime*:
Golf klub*:

Priimek*:
Rojstni datum*:

Vrsta karte*:

Vrsta karte*:
Ime*:

Golf klub*:

Vrsta karte*:

*obvezni podatki, ki so pogoj za nakup letne golf karte.
Zgoraj navedene osebne podatke (razen podatkov o e-naslovu, telefonu oz. GSM in Golf klubu) potrebujemo, da lahko izvedemo obveznosti
iz pogodbe o nakupu letne golf karte – vam pošljemo ponudbo, predračun, račun, naročeno karto, vam dodelimo ustrezno karto in vas
kontaktiramo za vse zadeve, povezane z izvedbo nakupa. Brez teh podatkov nakupa letne karte ne morete uspešno izvesti. E-naslov, naslov,
telefon in GSM zbiramo za potrebe komunikacije z vami v zvezi z vašim nakupom in rabo letne golf karte, za posredovanje aktualnih ponudb
in povabil pa le v okviru vaše izražene volje (privolitve). Slednjo lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave
podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Vaše osebne podatke hranimo še 5 let po prenehanju veljavnosti letne
golf karte oziroma do preklica, če ste privolili v prejemanje aktualnih ponudb in povabil. Podatke posredujemo le upravičencem po zakonu
in našim pogodbenim izvajalcem, ki jih obdelujejo izključno v našem imenu, po naših navodilih in pod našim nadzorom. V zvezi z obdelavo
osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate dostop do vaših podatkov in njihov popravek ali izbris (v primeru privolitve), v omejenem
obsegu pa omejitev ali ugovor obdelave in prenos podatkov. Dodatne informacije si lahko preberete na https://www.sava-hotels-resorts.
com/si/o-nas/varstvo-osebnih-podatkov ali pišete našemu DPO na dpo@sava.si.

S podpisom potrjujem, da sem prebral in razumel Splošne pogoji nakupa in uporabe letnih kart Golf igrišča Livada za leto
2022 (v prilogi) in jih sprejemam v celoti. Prav tako potrjujem, da so vsi podatki v vlogi točni in resnični.

 Da, želim tudi prejemati aktualne golfske ponudbe in povabila na turnirje ter druge z golfom
povezane dogodke.
Datum:

Podpis:

