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

METRO ФОРМУЛЯР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА (IGL)
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА ДРУГИ ОТОРИЗИРАНИ КУПУВАЧИ
ДАННИ НА КЛИЕНТА

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ!

Клиентски номер:*				
Kundennummer

Име на фирмата:*				
Firmenwortlaut

Улица/номер/пощенска кутия:*				
Straße/Nr./Postfach

П. к./населено място:*				
PLZ/Ort

Държава:*				
Land

Име на законния представител:*				
Name des gesetzlichen Vertreters

Позиция на законния представител (собственик/управител и т. н.):*			
Position des gesetzlichen Vertreters (Inhaber/Geschäftsführer, etc.)

КАЖЕТЕ НИ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

ОСТАНЕТЕ ИНФОРМИРАНИ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ОФЕРТИ!
Отбележете сега:

Имейл
E-Mail

Телефон/мобилен
Telefon/Mobil

(по телефона или по имейл)

Анкети за мнение и удовлетвореност

SMS/електронни известия
SMS/elektronische Nachrichten

Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

ПЪЛНОМОЩНО
С настоящото упълномощавам следното лице да извършват покупки за посочената по-горе фирма в METRO Cash & Carry Austria:
Господин
Herr

Госпожа
Frau

Позиция:*
Position

Собствено име:*

Фамилия:*

Vorname

Nachname

Улица/№/пощенски код/населено място:*
Strasse / Nr. / PLZ / Ort

Имейл:*

Tелефон/мобилен телефон:*

E-Mail

Telefon/Mobil

Номер на личен документ:*

Дата на раждане:*

Ausweisnummer

Geburtsdatum

ОСТАНЕТЕ ИНФОРМИРАНИ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ОФЕРТИ!
Отбележете сега:

Имейл
E-Mail

Телефон/мобилен
Telefon/Mobil

SMS/електронни известия
SMS/elektronische Nachrichten

КАЖЕТЕ НИ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

(по телефона или по имейл)

Анкети за мнение и удовлетвореност
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

За всички търговски отношения важат приложените или намиращи се на другата страница условия за продажба на METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO“), Metro Platz 1,
2331 Vösendorf, които са публикувани в актуалната версия и на www.metro.at, съответно на входа за клиенти. С подписа си потвърждавам, че съм прочел условията за продажба на METRO и декларирам съгласието си със съдържанията.
С отбелязването на съответното квадратче (поле за отметка за съгласие за реклама) горе се съгласявам, че METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO“) може да обработва
посочените ми лични данни (например име, телефонен номер, електронна поща, пощенски адрес, дата на раждане), информацията, която METRO получава за използването на
бюлетини от мен и информацията, която дава насоки за личните ми интереси към продуктите и услугите на METRO, в зависимост от избора – за електронни (например (например електронна поща, SMS, myMETRO) и/или телефонни контакти за METRO реклама на налични и нови продукти и услуги, включително промоции, талони, събития и
бюлетини, както и за целите на анкетите за удовлетвореност на клиента (по телефона и по електронна поща). Ако не направя избор, няма да дам съгласието си, но няма да
оттегля и нито едно съществуващо.
Информиран съм, че моето съгласие е доброволно и че няма да претърпя никакви щети, ако не го дам. Освен това, по всяко време мога да оттегля всяка декларация за съгласие, без да посочвам причините за това, с действие в бъдещето, напр. чрез електронна поща или по пощата до Customer Competence Center. Повече информация, по-специално
за периода на съхранение и моите права, мога да намеря в политиката за поверителност на www.metro.at/datenschutzbestaltungen.
Ако разкрия лични данни на други лица (например за оторизираните купувачи на моята фирма) или дам съгласието си за изпращане на реклама от тяхно име, също така
потвърждавам с подписа си, че съм информирал изцяло тези лица за обработката на данните и че мога да представя достоверното им съгласие. Освобождавам METRO от
всякаква отговорност за всякакви нарушения на данните, в които METRO е обвинена и които се дължат на липсата ми на правомощия.

Място, дата:

Подпис Упълномощител

Подпис Оторизиран купувач

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

Unterschrift Einkaufsberechtigter

* Задължителни полета

Вътрешна бележка: 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

Информация относно защитата на данните, по-специално за периода на съхранение и моите права, мога да намеря в политиката за поверителност на
https://www.metro.at/datenschutzbestimmungen.

