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

FORMULÁR DODATOČNÝCH KARIET METRO (IGL)
DODATOČNÉ OZNÁMENIE ĎALŠÍCH OSÔB OPRÁVNENÝCH NA NÁKUP
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI

VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM!

Číslo zákazníka:*				
Kundennummer

Obchodný názov:*				
Firmenwortlaut

Ulica/č./poštový priečinok:*				
Straße/Nr./Postfach

PSČ/mesto:*				
PLZ/Ort

Krajina:*				
Land

Meno zástupcu:*				
Name des gesetzlichen Vertreters

Pozícia zástupcu (majiteľ/konateľ atď.):*				
Position des gesetzlichen Vertreters (Inhaber/Geschäftsführer, etc.)

BUĎTE INFORMOVANÍ A NEZMEŠKAJTE ŽIADNU PONUKU!
E-mail

Zaškrtnite hneď teraz:

E-Mail

Telefón/mobil
Telefon/Mobil

PODEĽTE SA S NAMI O SVOJ NÁZOR!

(telefonicky a e-mailom)

Prieskumy názorov a spokojnosti

SMS/elektronické správy
SMS/elektronische Nachrichten

Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

PLNÁ MOC
Týmto splnomocňujem nasledujúcu osobu na uskutočnenie nákupov pre vyššie uvedenú spoločnosť v METRO Cash & Carry Österreich GmbH:
Pán
Herr

Pani
Frau

Pozícia:*
Position

Meno:*

Priezvisko:*

Vorname

Nachname

Ulica/č./PSČ/mesto:*
Strasse / Nr. / PLZ / Ort

E-mail:*

Telefón/mobil:*

E-Mail

Telefon/Mobil

Číslo preukazu:*

Dátum narodenia:*

Ausweisnummer

Geburtsdatum

BUĎTE INFORMOVANÍ A NEZMEŠKAJTE ŽIADNU PONUKU!
Zaškrtnite hneď teraz:

E-mail
E-Mail

Telefón/mobil
Telefon/Mobil

SMS/elektronické správy
SMS/elektronische Nachrichten

PODEĽTE SA S NAMI O SVOJ NÁZOR!

(telefonicky a e-mailom)

Prieskumy názorov a spokojnosti

Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

Obchodné podmienky spoločnosti METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO“), Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, ktoré sú v aktuálnom znení dostupné aj na www.metro.at alebo sú zobrazené
pri príslušnom vchode pre zákazníkov, platia pre všetky obchodné vzťahy. Svojím podpisom potvrdzujem, že som si prečítal/a obchodné podmienky spoločnosti METRO a rozumiem im.
Zaškrtnutím príslušného políčka (zaškrtávacie políčko pre súhlas so zasielaním reklamy) vyššie súhlasím s tým, aby spoločnosť METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO“) spracovávala vyššie uvedené osobné údaje (napr. meno, telefónne číslo, e-mail, poštová adresa, dátum narodenia), informácie, ktoré spoločnosť METRO získava o mojom využívaní newslettrov, ako aj
informácie, ktoré sa zameriavajú na moje osobné záujmy o výrobky a služby spoločnosti METRO, na účely elektronického kontaktu (napr. e-mail, SMS, myMETRO) a/alebo telefonického kontaktu
(podľa výberu), ktorého cieľom je pre spoločnosť METRO propagácia existujúcich alebo nových výrobkov a služieb vrátane akcií, poukazov, podujatí a newslettrov, ako aj vykonávanie prieskumov
spokojnosti zákazníka (telefonicky a e-mailom). Ak nevyberiem žiadnu možnosť, znamená to, že súhlas neudeľujem ani neodvolávam žiadny z existujúcich udelených súhlasov.
Som informovaný/á o tom, že môj súhlas je dobrovoľný a jeho neudelením nevznikajú pre mňa žiadne nevýhody. Každý udelený súhlas môžem navyše kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu s
platnosťou do budúcnosti, napr. prostredníctvom e-mailu, poštou alebo v zákazníckom centre Customer Competence Center. Viac informácií, najmä o dobe uchovávania a svojich právach,
nájdem vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke www.metro.at/datenschutzbestimmungen.
Ak zverejním osobné údaje iných osôb (napr. osôb oprávnených na nákup pre moju spoločnosť) alebo udelím súhlas so zasielaním reklamy v ich mene, zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že
tieto osoby sú o spracúvaní údajov v plnom rozsahu informované a že ich súhlas je overiteľný. Za akékoľvek porušenia ochrany osobných údajov, z ktorých by bola spoločnosť METRO obvinená a
ktoré by vyplývali z môjho nedostatočného oprávnenia, nebudem od spoločnosti METRO požadovať náhradu škody v plnom rozsahu ani ju nebudem žalovať.

Miesto, dátum:

Podpis splnomocniteľ

Podpis osoba oprávnená na nákup

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

Unterschrift Einkaufsberechtigter

*povinné polia

Interná poznámka: 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

Informácie o ochrane osobných údajov, najmä o dobe uchovávania a svojich právach, nájdem vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na stránke
https://www.metro.at/datenschutzbestimmungen.

