SPRACHE: UNGARISCH | METRO ÖSTERREICH ZUSATZKARTENFORMULAR (IGL) NACHTRÄGLICHE BEKANNTGABE

METRO TÁRSKÁRTYA NYOMTATVÁNY (IGL)
UTÓLAGOS ÉRTESÍTÉS TOVÁBBI VÁSÁRLÁSRA JOGOSULTAKRÓL
ÜGYFÉLADATOK

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI!

Ügyfélszám:*				
Kundennummer

Cégnév:*				
Firmenwortlaut

Utca/Házszám/Postafiók:*				
Straße/Nr./Postfach

Irányítószám/Helység:*				
PLZ/Ort

Ország:*				
Land

Jogi képviselő neve:*				
Name des gesetzlichen Vertreters

Jogi képviselő beosztása (tulajdonos/ügyvezető, stb.):*				
Position des gesetzlichen Vertreters (Inhaber/Geschäftsführer, etc.)

LEGYEN MINDIG TÁJÉKOZOTT, NE MARADJON LE AJÁNLATAINKRÓL!
Most bejelölheti:

E-mail
E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

SMS/elektronikus üzenetek
SMS/elektronische Nachrichten

MONDJA EL NEKÜNK VÉLEMÉNYÉT! (telefonon vagy e-mailben)
Véleménykutatások és elégedettségi felmérések
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

MEGHATALMAZÁS
Ezúton a következő személyt meghatalmazom, hogy a fenti cég nevében a METRO Cash & Carry Österreich GmbH-nál beszerzést végezzen:
Úr

Herr

Asszony Beosztás:*

Frau

Position

Keresztnév:*

Vezetéknév:*

Vorname

Nachname

Utca/házszám/irányítószám/település:*
Strasse / Nr. / PLZ / Ort

E-mail:*

Telefon/mobil:*

E-Mail

Telefon/Mobil

Személyi igazolvány száma:*

Születési dátum:*

Ausweisnummer

Geburtsdatum

LEGYEN MINDIG TÁJÉKOZOTT, NE MARADJON LE AJÁNLATAINKRÓL!
Most bejelölheti:

E-mail
E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

SMS/elektronikus üzenetek
SMS/elektronische Nachrichten

MONDJA EL NEKÜNK VÉLEMÉNYÉT! (telefonon vagy e-mailben)
Véleménykutatások és elégedettségi felmérések
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

Minden üzleti kapcsolatra a METRO Cash & Carry Österreich GmbH (a továbbiakban: „METRO”), Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, következő oldalon található vagy a mellékelt általános üzleti
feltételei érvényesek, amelyeknek a mindenkor érvényes változata letölthető a www.metro.at oldalon, illetve kifüggesztve látható az áruházak minden ügyfélnek fenntartott bejáratánál.
Aláírásommal megerősítem, hogy a METRO általános üzleti feltételeit elolvastam, és azok tartalmával egyetértek.
A fenti jelölőnégyzet bejelölésével (reklámtevékenységekhez való hozzájárulás jelölőnégyzete) hozzájárulok, hogy a METRO Cash & Carry Österreich GmbH (a továbbiakban: „METRO“) a fent
megadott személyes adatokat (pl. név, telefonszám, e-mail-cím, postacím, születési dátum), a részemre történő hírlevélküldés céljából a METRO rendelkezésére bocsátott adatokat valamint
azokat az adatokat, amelyek a METRO termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos személyes érdeklődésemre vonatkoznak, a METRO reklámtevékenységei keretében meglévő és új termékek,
szolgáltatások, akciók, kuponok, rendezvények és hírlevél valamint ügyfél-elégedettségi felmérés vonatkozásában, választásom szerint, elektronikus (pl. e-mail, SMS, myMETRO) és/vagy telefonos kapcsolatfelvétel céljából kezelje és feldolgozza. Amennyiben nem jelölöm a kapcsolatfelvételre vonatkozó választásomat, azzal nem adom hozzájárulásomat, de korábbi hozzájárulásomat nem vonom vissza.
Tudatában vagyok, hogy hozzájárulásaim önkéntesek, és hogy amennyiben hozzájárulásomat nem adom meg, az számomra nem jár semmilyen hátránnyal. Továbbá valamennyi hozzájárulásomat jövőbeli hatállyal bármikor, indoklás nélkül visszavonhatom, pl. a Customer Competence Center-nek küldött e-mail vagy postai levél útján. További, különösen megőrzési időszakra és
adatvédelemmel kapcsolatos jogaimra vonatkozó információkat találok az adatvédelmi nyilatkozatban itt: www.metro.at/datenschutzbestimmungen.
Amennyiben harmadik fél személyes (pl. cégem beszerzési megbízottjának) adatait osztom meg, vagy ilyen személy nevében hozzájárulok reklámanyagok küldéséhez, akkor aláírásommal azt
is megerősítem, hogy az érintett személyeket az adatkezelésről teljeskörűen tájékoztattam, és hozzájárulásukat igazolható módon beszereztem. Amennyiben a METRO-t adatvédelmi szabályok megsértésével vádolnák, és a jogsértés tőlem származó hiányos vagy hiányzó meghatalmazásra vezethető vissza, a METRO-t minden kártól és jogi pertől mentesítem.

Helység, dátum:

Aláírás Meghatalmazó

Aláírás Beszerzésre jogosult

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

Unterschrift Einkaufsberechtigter

* Kötelezően kitöltendő mezők

Belső megjegyzés: Bitte beachten Sie, dass das eingescannte Formular mit den
Farbscans der Ausweise des Inhabers/GF und des Einkaufsberechtigten zur
Weiterverarbeitung an igL zu schicken sind!

Version 2022; Stand März 2022

További, különösen megőrzési időszakra és adatvédelemmel kapcsolatos jogaimra vonatkozó, információkat találok az adatvédelmi nyilatkozatban itt:
https://www.metro.at/datenschutzbestimmungen.

