Číslo členské karty

Smlouva o ročním využívání služeb fitness
centra ve sportcentru EDEN Beroun
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………
(dále jen „Objednatel“)
a
Zařízení: Sportcentrum Eden Beroun
Adresa: Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
Telefon: 724 774 353
Email: info@sporteden.cz
Provozovatel: SC Eden Beroun s.r.o.,

se sídlem: Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180314
bankovní spojení: 107-5360420247/0100
zastoupena: Ing. Jan Šimko, jednatel
IČ: 24119865, DIČ: CZ24119865
(dále jen „provozovatel“)
uzavírají tuto smlouvu o ročním využívání služeb fitness centra
Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením této smlouvy potvrzuji svůj zájem o využívání služeb fitness centra EDEN. Zavazuji se
ke složení vratné zálohy 100 Kč (jednostokorunčeských) za poskytnutou členskou kartu, která bude
složena ve sportcentru po celou dobu trvání této smlouvy a bude mi vrácena oproti vrácení
nepoškozené členské karty. Jsem seznámen(a) s provozním řádem sportovního centra EDEN a
souhlasím se z toho vyplývajícími právy a povinnostmi. Jsem si vědom(a) toho, že v případě nesplnění
výše uvedených podmínek zaniká tato smlouva bez náhrady.
Provozovatel se zavazuje poskytnout objednateli neomezený vstup do fitness centra EDEN (tato
smlouva se nevztahuje na služby osobních trenérů, výživové poradkyně a stroje Power Plate). V
případě, že provozovatel nebude moci toto sportoviště poskytnout z důvodu využití sportoviště pro
konání firemní nebo jiné společenské akce, oznámí tuto skutečnost objednateli. Objednatel se
zavazuje oznámit provozovateli změnu výše uvedených údajů.

Sportcentrum EDEN Beroun
Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
724 774 353, info@sporteden.cz
www.sporteden.cz

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem plnění této smlouvy ve smyslu nařízení
Evropské Unie 2016/679 (GDPR) máte právo na přístup k Vašim osobním údajům; na opravu či
doplnění nepřesných či nepravdivých Vašich osobních údajů; na výmaz Vašich osobních údajů, nejsouli již tyto Vaše osobní údaje potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovány; anebo
zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně; na omezení zpracování Vašich osobních údajů ve zvláštních
případech; na přenositelnost a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude
ukončeno, pokud nebude prokázáno, že existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, jež
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o ochraně
Vašich osobních údajů naleznete na stránce http://www.sporteden.cz/dulezite-informace/zasadyochrany-osobnich-udaju/
Způsob platby

Klient provede úhradu za služby formou uvedenou v provozním řádu sportovního centra EDEN.
Způsob platby:

o
o

Jednorázová platba (cena dle ceníku sportovního centra)
Pravidelná měsíční platba v počtu 12ti po sobě jdoucích měsíčních splátek
(cena dle ceníku sportovního centra)

V případě měsíční platby je klient povinen zaplatit 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek. Splátka za
daný měsíc je splatná vždy do 31. dne měsíce předchozího. Opakované zpoždění platby může být
důvodem k vypovězení této smlouvy.
Doba trvání smlouvy a její výpověď

Tato smlouva se uzavírá na dobu 1 roku od jejího uzavření. Objednatel může tuto smlouvu kdykoliv
vypovědět a to bez udání důvodu. Výpověď musí být ve formě písemné nebo emailem. V takovém
případě zaniká tato smlouva v okamžiku doručení této výpovědi do Sportcentra EDEN Beroun. V
případě varianty smlouvy ročního využívání s měsíční platbou je objednatel povinen doplatit počet
splátek, které zbývá doplatit do celkového počtu 12 splátek. Splatnost je stanovena na den výpovědi
této smlouvy. Objednatel má právo na vrácení zálohy za nepoškozenou členskou kartu. Případný
kredit musí být vyčerpán před ukončením této smlouvy a nelze ho jakkoli převádět nebo vybírat.
Provozovatel může tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy objednatel porušuje provozní řád
Sportcentra EDEN Beroun, nebo došlo-li k zpoždění několika po sobě jdoucích plateb. Výpověď bude
zaslána poštou nebo emailem na výše uvedené adresy. V takovém případě zaniká tato smlouva
v okamžiku doručení této výpovědi objednateli. Výpovědí nezaniká povinnost objednatele doplatit
počet splátek, které zbývá doplatit do celkového počtu 12 splátek. Splatnost je stanovena na den
výpovědi této smlouvy.
V Berouně, dne …………………………………

………………………….…………………………
Za Objednatele

………………………….…………………………
Za provozovatele

Sportcentrum EDEN Beroun
Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
724 774 353, info@sporteden.cz
www.sporteden.cz

