METRO DODATNI OBRAZEC ZA KARTE (IGL)

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

NAKNADNA OBJAVA NADALJNJIH POOBLAŠČENIH KUPCEV
PODATKI O STRANKI

PROSIMO, IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Številka stranke:*				
Kundennummer

Naziv podjetja:*				
Firmenwortlaut

Ulica/Št./Poštni predal:*				
Straße/Nr./Postfach

Poštna št./Kraj:*				
PLZ/Ort

Država:*				
Land

Ime zakonitega zastopnika:*				
Name des gesetzlichen Vertreters

Položaj zakonitega zastopnika (lastnik/poslovodja itd.):*				
Position des gesetzlichen Vertreters (Inhaber/Geschäftsführer, etc.)

OSTANITE OBVEŠČENI IN NE ZAMUDITE NOBENE PONUDBE!
E-pošta

Označite zdaj:

E-Mail

Telefon/Mobilni telefon

Telefon/Mobil

SMS/Elektronska sporočila
SMS/elektronische Nachrichten

DELITE Z NAMI SVOJE MNENJE! (po telefonu ali elektronski pošti)
Raziskave o mnenjih in zadovoljstvu
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

POOBLASTILO
S tem pooblaščam naslednjo osebo za nakupe pri METRO Cash & Carry Österreich GmbH za zgoraj navedeno podjetje:
Gospod
Herr

Gospa

Frau

Položaj:*
Position

Ime:*

Priimek:*

Vorname

Nachname

ulica/št./poštna št./kraj:*
Strasse / Nr. / PLZ / Ort

e-pošta:*

telefon / mobilni telefon:*

E-Mail

Telefon/Mobil

ID številka:*

Datum rojstva:*

Ausweisnummer

Geburtsdatum

OSTANITE OBVEŠČENI IN NE ZAMUDITE NOBENE PONUDBE!
Označite zdaj:

E-pošta
E-Mail

Telefon/Mobilni telefon

Telefon/Mobil

SMS/Elektronska sporočila
SMS/elektronische Nachrichten

DELITE Z NAMI SVOJE MNENJE! (po telefonu ali elektronski pošti)
Raziskave o mnenjih in zadovoljstvu
Meinungs- und Zufriedenheitsbefragungen

Za vsa poslovna razmerja veljajo priloženi prodajni pogoji družbe METRO Cash & Carry Österreich GmbH (»METRO«), Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, ki so na voljo tudi v trenutni različici na spletni
strani www.metro.at oz. so objavljeni na vsakem vhodu za stranke. S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral prodajne pogoje METRO in da se strinjam z njihovo vsebino.
Z oznako ustreznega polja zgoraj (potrditveno polje – odobritev oglaševanja) soglašam, da METRO Cash & Carry Österreich GmbH (»METRO«) obdeluje zgoraj navedene osebne podatke (npr. ime
in priimek, telefonska številka, e-naslov, poštni naslov, datum rojstva), informacije, ki jih METRO prejema o moji uporabi elektronskih novic, in informacije, ki temeljijo na mojih osebnih interesih
za izdelke in storitve METRO, za katere je – po izbiri – potreben elektronski (npr. e-pošta, SMS, myMETRO) in/ali telefonski stik za oglaševanje METRO obstoječih in novih izdelkov in storitev,
vključno s promocijami, boni, dogodki in e-novicami. Ta obdelava poteka tudi za namene anket o zadovoljstvu strank (po telefonu in e-pošti). Če polja ne označim, soglasja ne oddam, a s tem tudi
ne prekličem že obstoječega soglasja.
Obveščen sem, da je moje soglasje prostovoljno in da v primeru, če soglasja ne oddam, ne bom utrpel nobene škode. Poleg tega lahko kadar koli prekličem vsako soglasje brez navedbe razlogov
z veljavnostjo v prihodnosti, npr. prek e-pošte ali običajne pošte naslovniku Customer Competence Center (Kompetenčni center za stranke). Dodatne informacije, zlasti o obdobju shranjevanja
in svojih pravicah, lahko najdem v izjavi o varstvu podatkov na www.metro.at/datenschutzbestimmungen.
Če razkrijem osebne podatke drugih oseb (npr. o pooblaščenih kupcih mojega podjetja) ali podam soglasje za pošiljanje oglasov v njihovem imenu, s svojim podpisom tudi potrjujem, da sem te
osebe v celoti seznanil z obdelavo podatkov in da sem preverljivo pridobil njihovo soglasje. Za kakršne koli kršitve varstva podatkov, ki se očitajo družbi METRO in ki izhajajo iz mojega pomanjkljivega pooblastila, družba METRO ne odgovarja.

Kraj, datum:

Podpis Oseba, ki daje pooblastilo

Podpis Pooblaščeni kupec

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber

Unterschrift Einkaufsberechtigter

* Obvezna polja

Interna opomba: 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

Informacije o varstvu podatkov, zlasti o obdobju shranjevanja in svojih pravicah, lahko najdem v izjavi o varstvu podatkov na
https://www.metro.at/datenschutzbestimmungen.

