
Registrační dotazník věrnostního programu CHEF Klub 

CHEF Karta opravňuje Člena Klubu VYUŽÍVAT SLEVU PŘI PLACENÍ a ještě si vybírat ODMĚNY  
za nasbírané body CHEFíky (1 Kč = 1 bod) za každou návštěvu našich provozoven. 
  

Příjmení * : 
 
……………………………………………………………………………… 

Jméno * : 
 
……………………………………………………………………………… 

Datum narození: Den:                     Měsíc:                  Rok:  

E-mailová adresa*: 
 

………………………………………..@……………….……………… 

Adresa     Ulice: 
 
……………………………………………………………………………… 

                  Město: 
 
……………………………………………………………………………… 

                  PSČ: 
 
……………………………………………………………………………… 

Vaše telefonní číslo: 
 
……………………………………………………………………………… 

Vaše mobilní telefonní číslo * : 
 
……………………………………………………………………………… 

Úhrada za CHEF Kartu* : 

 1 500,- Kč Hotově v provozovně  

 1 500,- Kč Platební kartou v provozovně  

 1 500,- Kč Bankovním převodem 

  ………………………………………………………………………………….. 

Vyberte si ODMĚNU za zakoupení 
karty (z kategorie 6000 CHEFíků) 

 
……………………………………………………………………………… 

CHEF Kartu chci převzít * : 
 

 Osobně v provozovně Restaurace U Pinkasů 

 Osobně v provozovně Hotel Zlatá Hvězda 

 Osobně v provozovně TRITON Restaurant 

 Poštou na výše uvedenou adresu 
* Údaje v polích označených hvězdičkou jsou k vyplnění povinné.                               Vítáme Vás v CHEF Klubu! 
 

Účast v CHEF Klubu se řídí Všeobecnými podmínkami CHEF Klubu. Žadatel podáním této přihlášky stvrzuje, že je starší 18 let, a že se s 
těmito podmínkami seznámil a souhlasí. Aktuální úplné znění Všeobecných podmínek CHEF Klubu je dostupné ve všech provozovnách 
Provozovatele a na internetové stránce http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/ 

Člen Klubu výslovně souhlasí s tím, aby ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., IČ: 40766519, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 26, PSČ 110 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 2738 (dále jen „Provozovatel“) zpracovávala jeho 
osobní údaje uvedené v žádosti za účelem správy jeho účtu člena CHEF Klubu a zasílání obchodních nabídek a nechala je zpracovat jinou 
osobou. Člen Klubu souhlasí se zpracováním uvedených údajů provozovnami Provozovatele a dalšími zpracovateli pro výše uvedené účely. 
Souhlas se uděluje na dobu členství v CHEF Klubu. Člen Klubu je oprávněn kontrolovat své zpracovávané údaje a opravovat je nebo odvolat 
svůj souhlas s jejich zpracováváním písemně na adrese “CHEF Klub“, ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1“. 
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, 
upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se Vás týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, které se Vás 
týkají, obraťte se prosím na: "CHEF Klub“, ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1. 
 

ČÍSLO KARTY (8 místný EAN kód): ……………………………………………………………..………………….………. 

Podpis Člena Klubu/CHEF Kartu převzal: ………………………………………………………. Dne: …………………..…… 

Za provozovnu:…………………………………….…………. CHEF Kartu předal: …………………….……………………..……. 

http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/vyhody_a_odmeny.phtml
http://www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/

