
Adresa bydliště

Svým podpisem souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami věrnostního programu YESPASS, s nimiž jsem se před registrací do věrnostního 
programu pečlivě seznámil/a, a potvrzuji, že jsem k dnešnímu dni dosáhl/a věku 18 let.

  Souhlasím se zpracováním všech mnou výše uvedených osobních údajů o mé osobě za účelem realizace marketingových aktivit v rámci 
věrnostního programu, vytváření průzkumů a obchodních statistik, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce a poskytování odborných 
a marketingových informací.

  Souhlasím s užitím výhradně automatizovaných postupů, které pro mě mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem 
významně dotýkat; v důsledku toho bude Provozovatel věrnostního programu YESPASS schopen poskytovat personalizované výhody a nabídky.

Plné znění Všeobecných obchodních podmínek a Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici na www.yespass.cz.

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

 Číslo karty*:

Zde prosím vyplňte číslo karty.

* povinné údajeJméno*

Podpis

Město* PSČ*

Příjmení*

Telefon* +420

Datum narození (DD. MM. RRRR)

www.yespass.cz

Emailová adresa* (Pro lepší čitelnost uvádějte tečky a pomlčky do samostatného pole)

Pokud vyplníte adresu bydliště a datum narození, získáte slevu 50 Kč na nákup nad 300 Kč v naší prodejně. 
Sleva platí 30 dní od následujícího dne po registraci.
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