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Individualna letna karta
Podatki vlagatelja

Letna karta za zakonski par
Podatki o zakoncu vlagatelja

Ime
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E-pošta
Golf klub
*neobvezni podatek

Letna karta (označi s križcem)
Letna karta za zakonski par
Neomejena letna karta
Letna karta z doplačilom
Tedenska letna karta
Mladinska letna karta

Način plačila (označi s križcem)
Plačilo preko TRR - v enkratnem znesku
Plačilna kartica
Gotovina

Z oddano vlogo sprejemate pogoje, vezane na letno karto, in pravila igrišča Golf Grad Otočec, objavljena na www.golf-otocec.si. Na
e - naslov boste prejemali aktualne novice igrišča Golf Grad Otočec. S podpisom potrjujete resničnost navedenih podatkov. Prosimo
vas, da nam izpolnjeno in podpisano vlogo posredujete na naslov Terme Krka, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto ali po
elektronski pošti na naslov golf.otocec@terme-krka.si, in sicer z elektronskega naslova, ki ste ga navedli v vlogi. Po prejemu vloge
vam bomo izstavili račun z navodili za izvedbo plačila. Letna karta bo aktivna po prejetem plačilu.
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Pogoji in pravila uporabe letnih kart
•

Karte so veljavne v golf sezoni 2022.

•

Imetniki letnih kart sprejemajo aktualni pravilnik o uporabi golf igrišča, ki je objavljen na spletni strani www.golf-otocec.si

•

Vse cene vključujejo DDV.

•

Imetniki letnih kart morajo pred igro rezervirati štartni čas – najkasneje 24 ur pred začetkom igranja.

•

Vstop na igrišče ni dovoljen brez evidentiranja na recepciji golf igrišča.

•

V primeru nerealiziranega rezerviranega štartnega časa brez predhodnega obvestila si pridržujemo pravico do štartnine
v skladu z rezervacijo.

•

Vsak imetnik letne karte mora imeti le-to obešeno na vidnem mestu.

•

Vse ugodnosti z naslova letne karte pripadajo le imetniku letne karte in niso prenosljive.

•

Popusti, ki jih omogočajo letne karte, se ne seštevajo z ostalimi popusti.

•

V primeru hujših kršitev pravil na igrišču si pridržujemo pravico do odvzema pravice igranja za imetnika letne karte.

•

Igrišče si pridržuje pravico do izvajanja vzdrževalnih in ostalih del, ki lahko vplivajo na igro. Ob večjih posegih ali zaprtju
(dela) igrišča bodo imetniki letnih kart in obiskovalci igrišča pravočasno obveščeni.

Soglašam, da lahko Terme Krka, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto osebne podatke, navedene v tej »Vlogi za nakup letne karte
Golf Grad Otočec«, obdelujejo za namen pošiljanja e-sporočil glede novosti in aktualnih vsebinah Term Krka, d.o.o., Novo mesto.
Kako obdelujemo vaše osebne podatke in vaše pravice
Družba Terme Krka, d. o. o., Novo mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto kot upravljavec vaših osebnih podatkov zagotavljamo, da bomo podatke
uporabljali za namen obveščanja v zvezi s ponudbo Term Krka, d.o.o., Novo mesto.
Vaše osebne podatke obdelujemo skladno s politiko zasebnosti, ki določa način in pogoje obdelave ter je objavljena na spletni strani www.
terme-krka.si
Če ne želite več prejemati obvestil o novostih in aktualnih vsebinah, lahko to zahtevo kadar koli sporočite na naslov Terme Krka, d. o. o., Novo
mesto, Novi trg 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov marketing@terme-krka.si.
Na naslovu dataprotection.officer.TK@terme-krka.si imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravice do popravka vaših osebnih
podatkov, zahtevate omejitev obdelave, te podatke prenesete drugam ali prekličete svojo privolitev ali zahtevate, da vaše osebne podatke
izbrišemo. Varstvo, obdelovanje in hramba osebnih podatkov so zagotovljeni po veljavni evropski in slovenski zakonodaji o varstvu osebnih
podatkov.
Če menite, da obdelava krši veljavno zakonodajo, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, to je Informacijskem pooblaščencu
Republike Slovenije. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelali tako, da bo zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito
pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo in nenamerno izgubo z ustreznimi ukrepi.

Kraj in datum

www.golf-otocec.si | golf.otocec@terme-krka.si | 041 304 444

Podpis

