SPRACHE: RUMÄNISCH | METRO ÖSTERREICH ANMELDEFORMULAR (EU/IGL)

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE (EU/IGL)
DATE CLIENT
ADRESA FIRMEI

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI CU LITERE DE TIPAR!

Denumirea firmei:* 		

Cod unic de înregistrare în scopuri de TVA:*

Firmenwortlaut

UID-Nummer

Strada/nr./căsuța poștală:*				
Straße/Nr./Postfach

Cod poștal/localitate/țara:*		

Domeniu de activitate:*		

PLZ/Ort/Land

Branche

Telefon/rețea fixă:		

Mobil:		

Telefon/Festnetz

Mobil

E-mail:*		

Pagina web:		

E-Mail

Homepage

SPUNEȚI-NE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ!

RĂMÂNEȚI INFORMAT ȘI NU RATAȚI NICIO OFERTĂ!
E-mail

Bifați chiar acum:

E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

Vă rugăm să respectați condițiile tipărite pe verso!

SMS/mesaje electronice
SMS/elektronische Nachrichten

(telefonic și prin e-mail)

Sondaje de opinie și de satisfacție
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

ACHIZITOR AUTORIZAT PRINCIPAL (director general/deținător):
Domnul
Herr

Nume de familie:*

Doamna
Frau

Prenume:*

Nachname

Funcția:*

Vorname

Position

Strada/nr./ Cod poștal/localitate:*			

Data nașterii:*

Straße/Nr./PLZ/Ort

Geburtsdatum

E-mail:*

Telefon/mobil: 		

E-Mail

Telefon/Mobil

RĂMÂNEȚI INFORMAT ȘI NU RATAȚI NICIO OFERTĂ!
E-mail

Bifați chiar acum:

E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

Vă rugăm să respectați condițiile tipărite pe verso!

SMS/mesaje electronice
SMS/elektronische Nachrichten

SPUNEȚI-NE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ!

(telefonic și prin e-mail)

Sondaje de opinie și de satisfacție
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

ÎMPUTERNICIRE și carduri METRO pentru alți achizitori autorizați
Prin prezenta, împuternicesc persoanele de mai jos să facă achiziții pentru compania de mai sus, de la METRO Cash & Carry Österreich GmbH.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: Doar achizitorii autorizați înregistrați au permisiunea de a face achiziții scutite de TVA pentru compania dvs.

2. AUTORIZAȚIE DE ACHIZIȚIE (pentru persoana de mai jos):
Domnul
Herr

Nume de familie:*

Doamna
Frau

Prenume:*

Nachname

Funcția:*

Vorname

Position

Strada/nr./ Cod poștal/localitate:*			

Data nașterii:*

Straße/Nr./PLZ/Ort

Geburtsdatum

E-mail:*

Telefon/mobil: 		

E-Mail

Telefon/Mobil

RĂMÂNEȚI INFORMAT ȘI NU RATAȚI NICIO OFERTĂ!
Bifați chiar acum:

E-mail
E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

Vă rugăm să respectați condițiile tipărite pe verso!
* câmpuri obligatorii

SMS/mesaje electronice
SMS/elektronische Nachrichten

SPUNEȚI-NE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ!

(telefonic și prin e-mail)

Sondaje de opinie și de satisfacție
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

Vă rugăm să completați și să semnați în mod obligatoriu și pagina VERSO!

3. AUTORIZAȚIE DE ACHIZIȚIE (pentru persoana de mai jos):
Domnul
Herr

Nume de familie:*

Doamna
Frau

Prenume:*

Nachname

Funcția:*

Vorname

Position

Strada/nr./ Cod poștal/localitate:*			

Data nașterii:*

Straße/Nr./PLZ/Ort

Geburtsdatum

E-mail:*

Telefon/mobil: 		

E-Mail

Telefon/Mobil

RĂMÂNEȚI INFORMAT ȘI NU RATAȚI NICIO OFERTĂ!
E-mail

Bifați chiar acum:

E-Mail

Telefon/mobil

Telefon/Mobil

Vă rugăm să țineți cont de condițiile tipărite mai jos!

SMS/mesaje electronice

SMS/elektronische Nachrichten

SPUNEȚI-NE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ!

(telefonic și prin e-mail)

Sondaje de opinie și de satisfacție
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

4. AUTORIZAȚIE DE ACHIZIȚIE (pentru persoana de mai jos):
Domnul
Herr

Nume de familie:*

Doamna
Frau

Prenume:*

Nachname

Funcția:*

Vorname

Position

Strada/nr./ Cod poștal/localitate:*			

Data nașterii:*

Straße/Nr./PLZ/Ort

Geburtsdatum

E-mail:*

Telefon/mobil: 		

E-Mail

Telefon/Mobil

RĂMÂNEȚI INFORMAT ȘI NU RATAȚI NICIO OFERTĂ!
E-mail

Bifați chiar acum:

E-Mail

Telefon/mobil

Telefon/Mobil

Vă rugăm să țineți cont de condițiile tipărite mai jos!

SMS/mesaje electronice

SMS/elektronische Nachrichten

SPUNEȚI-NE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ!

(telefonic și prin e-mail)

Sondaje de opinie și de satisfacție
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

5. AUTORIZAȚIE DE ACHIZIȚIE (pentru persoana de mai jos):
Domnul
Herr

Nume de familie:*

Doamna
Frau

Nachname

Prenume:*

Funcția:*

Vorname

Position

Strada/nr./ Cod poștal/localitate:*			

Data nașterii:*

Straße/Nr./PLZ/Ort

Geburtsdatum

E-mail:*

Telefon/mobil: 		

E-Mail

Telefon/Mobil

RĂMÂNEȚI INFORMAT ȘI NU RATAȚI NICIO OFERTĂ!
Bifați chiar acum:

E-mail
E-Mail

Telefon/mobil

Telefon/Mobil

Vă rugăm să țineți cont de condițiile tipărite mai jos!

SMS/mesaje electronice

SMS/elektronische Nachrichten

SPUNEȚI-NE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ!

(telefonic și prin e-mail)

Sondaje de opinie și de satisfacție
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

* câmpuri obligatorii

Confirm că persoanele împuternicite pot face doar achiziții pentru companie.
Vă rugăm să rețineți că persoanele împuternicite trebuie să se legitimeze și să prezinte un certificat de înregistrare corespunzător.
Toate modificările datelor furnizate aici trebuie să ne fie notificate fără întârziere!
Toate relațiile comerciale sunt guvernate de Condițiile de Vânzare ale METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO”), Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, ce se găsesc pe verso
sau sunt atașate și care, de asemenea, sunt disponibile în versiunea valabilă ce de găsește pe www.metro.at sau sunt afișate la intrarea clienților în unitatea comercială. Prin
semnătura mea confirm că am citit Condițiile de Vânzare METRO și declar că sunt de acord cu conținuturile acestora.
Prin bifarea casetei corespunzătoare (casetă de bifare privind consimțământul pentru publicitate), sunt de acord ca METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO”) să
prelucreze datele cu caracter personal indicate mai sus (de ex. nume, număr de telefon, e-mail, adresă poștală, funcție), informațiile pe care METRO le primește în legătură cu
utilizarea de către mine a buletinelor informative și informațiile care se orientează în funcție de interesele mele personale cu privire la produsele și serviciile METRO pentru – în
funcție de alegere – contactarea pe cale electronică (de ex. e-mail, SMS, myMETRO) și/sau telefonică pentru publicitatea METRO cu privire la produsele și serviciile existente și
noi, inclusiv promoții, vouchere, evenimente și buletine informative, precum și în scopul sondajului de satisfacție a clienților (telefonic și prin e-mail). Dacă nu selectez nimic, nu
îmi dau consimțământul, dar nici nu revoc consimțământul existent.
Sunt informat în legătură cu faptul că consimțământul meu este voluntar și că nu voi suferi niciun dezavantaj dacă nu îmi dau consimțământul. În plus, pot revoca orice
declarație de consimțământ în orice moment, fără a specifica motivele, cu efect pentru viitor, de ex. prin e-mail sau prin poștă, către Customer Competence Center (Centrul de
Competență pentru Clienți).
Informațiile privind protecția datelor, în special privind durata de stocare și drepturile mele, se găsesc în declarația de consimțământ, la https://www.metro.at/
datenschutzbestimmungen.

Locul, data:

Semnătura (achizitor autorizat principal):

Ort, Datum

Unterschrift (Haupteinkaufsberechtigter)

Version 2022; Stand März 2022

În cazul în care dezvălui datele cu caracter personal ale altor persoane (de ex. ale achizitorilor autorizați ai companiei mele) sau îmi exprim în numele lor consimțământul
pentru trimiterea de publicitate, confirm, de asemenea, prin semnătura mea, că am informat pe deplin aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor și că am obținut în
mod verificabil acordul lor. Voi despăgubi pe deplin și voi exonera METRO de orice încălcare a protecției datelor de care METRO este acuzată și care are drept cauză lipsa mea
de autorizare.

