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

FORMULÁŘ PRO DOPLŇKOVÉ KARTY METRO (IGL)
DODATEČNÉ OZNÁMENÍ DALŠÍCH OSOB OPRÁVNĚNÝCH K NÁKUPU
ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM!

Zákaznické číslo:*				
Kundennummer

Obchodní jméno:*				
Firmenwortlaut

Ulice/č./poštovní přihrádka:*				
Straße/Nr./Postfach

PSČ/město:*				
PLZ/Ort

Země:*				
Land

Jméno zástupce:*				
Name des gesetzlichen Vertreters

Pozice zástupce (majitel/jednatel atd.):*				
Position des gesetzlichen Vertreters (Inhaber/Geschäftsführer, etc.)

BUĎTE INFORMOVÁNI A NEZMEŠKEJTE ŽÁDNOU NABÍDKU!
E-mail

Zakřížkujte hned teď:

E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

SDĚLTE NÁM SVŮJ NÁZOR!

(telefonicky a e-mailem)

Průzkumy mínění a dotazníky spokojenosti

SMS/elektronické zprávy
SMS/elektronische Nachrichten

Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

PLNÁ MOC
Tímto zplnomocňuji následující osobu k vykonávání nákupů pro výše uvedenou společnost v METRO Cash & Carry Österreich GmbH:
Pan
Herr

Paní
Frau

Pozice:*
Position

Jméno:*

Příjmení:*

Vorname

Nachname

Ulice/Č./PSČ/Místo:*
Strasse / Nr. / PLZ / Ort

E-Mail:*

Telefon/Mobil:*

E-Mail

Telefon/Mobil

Číslo průkazu:*

Datum narození:*

Ausweisnummer

Geburtsdatum

BUĎTE INFORMOVÁNI A NEZMEŠKEJTE ŽÁDNOU NABÍDKU!
Zakřížkujte hned teď:

E-mail
E-Mail

Telefon/mobil
Telefon/Mobil

SMS/elektronické zprávy
SMS/elektronische Nachrichten

SDĚLTE NÁM SVŮJ NÁZOR!

(telefonicky a e-mailem)

Průzkumy mínění a dotazníky spokojenosti
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

Pro všechny obchodní vztahy platí prodejní podmínky společnosti METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO“), Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, na opačné straně, příp. v příloze, které jsou
v aktuálně platném znění dostupné také na www.metro.at, resp. zobrazeny při návštěvě zákazníka. Svým podpisem potvrzuji, že jsem si prodejní podmínky společnosti METRO přečetl/a, a
prohlašuji, že s jejich obsahem souhlasím.
Označením příslušného pole výše křížkem (zaškrtávacího pole pro souhlas se zasíláním reklamy) souhlasím s tím, aby společnost METRO Cash & Carry Österreich GmbH („METRO“) zpracovávala
výše uvedené osobní údaje (např. jméno, telefonní číslo, e-mail, poštovní adresu, datum narození), jakož i informace získávané společností METRO pro můj užitek z newsletterů a informace
zaměřené na mé osobní zájmy o výrobky a služby společnosti METRO za účelem elektronického kontaktu (např. prostřednictvím e-mailu, SMS, myMETRO) a/nebo telefonického kontaktu (podle
výběru), jehož cílem je pro společnost METRO propagace stávajících nebo nových výrobků a služeb včetně akcí, poukazů, událostí a newsletterů, jakož i dotazování ohledně spokojenosti (telefonicky nebo e-mailem). Pokud neprovedu žádný výběr, neuděluji svůj souhlas, ale ani tím neodvolávám žádný dosud udělený.
Jsem informován/a o tom, že mé souhlasy jsou dobrovolné a z jejich neudělení nevznikají žádné nevýhody. Kromě toho můžu všechna vyjádření souhlasu kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat s
účinkem do budoucna, např. e-mailem nebo poštou, u Customer Competence Center. Další informace, zejména o době uchování a svých právech, najdu v prohlášení o ochraně osobních údajů na
www.metro.at/datenschutzbestimmungen.
Pokud zveřejňuji osobní údaje jiných osob (např. osob oprávněních k nákupu pro moji společnost) nebo jejich jménem poskytuji souhlas se zasíláním reklamy, dodatečně svým podpisem potvrzuji, že jsem tyto osoby plně informoval/a o zpracování osobních údajů a prokazatelně získal/a jejich souhlas. Za případná porušení ochrany osobních údajů, která by byla společnosti METRO
vytýkána a která by vyplývala z mého nedostatečného oprávnění, nebudu od společnosti METRO vyžadovat náhradu škody v plném rozsahu ani ji nebudu žalovat.

Místo, datum:

Podpis zmocnitele

Podpis osoby oprávněné k nákupu

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

Unterschrift Einkaufsberechtigter

* povinná pole

Interní 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

Informace ohledně ochrany osobních údajů, zejména o době uchování a svých právech, najdu v prohlášení o ochraně osobních údajů na
https://www.metro.at/datenschutzbestimmungen.

