
Okna s podzimní prémií

Jméno:

Příjmení:

Ulice:

Č.p.:

PSČ:

Město:

Telefon:

E-mail:

Č. bankovního účtu/kód banky:

Údaje o prodávajícím

Název firmy:

Adresa:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů firmou FAKRO CZECH s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ul. Ostravská 555/24 pro marketingové účely.

  ANO                                       NE

Souhlasím se zpracováním osobních údajů firmou FAKRO CZECH s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, u. Ostravská 555/24 
pro marketingové účely, v tom na získávání informací prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

  ANO                                       NE

1. Odkud víte o akci?

  Internet             Prodejní místo             Tisk             Rádio             Jiné ...............

2. Odkud máte informace o střešních oknech?

  Internet             Prodejní místo              Tisk              Architekt             Pokrývač           Jiné ...............

3. Které vlastnosti oken FAKRO jsou pro Vás nejdůležitější?

  Vysoká termoizolace         Zvýšená odolnost proti vloupání         Pohodlné ovládání (klika ve spodní části okna)          Jiné ...............

4. Za jakým účelem jste zakoupili střešní okna FAKRO?

  Montáž v novostavbě        Rozšíření / úpravy stávajícího podkroví        Výměna starých střešních oken           Jiné ...............

Čitelný podpis účastníka

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem pravidel 
Okna s podzimní prémií

a souhlasím s jejich ustanoveními:

ANKETA

Po vytisknutí a čitelném vyplnění  Přihlašovacího formuláře, přiložení kopie faktury, zašlete tyto doklady na adresu:

Účast a poskytnutí údajů týkajících se účasti je dobrovolné. 
Upozornění: Uvedení osobních údajů je nezbytné pro zařazení do akce.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/200 Sb. “O ochraně osobních údajů” ve znění pozdějších předpisů informujeme, že:
• správcem Vašich osobních údajů je firma FAKRO CZECH s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ul. Ostravská 555/24,

• Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem pro účast v akci “Okna s podzimní prémií” a za účelem, ke kterému jste udělili souhlas,
• máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich změnu,

•  poskytnutí Vašich osobních údajů firmě FAKRO CZECH s.r.o. je dobrovolné, pokud je však neposkytnete, nebudete do akce zařazeni.

FAKRO CZECH s.r.o.
Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín

s poznámkou „Okna s podzimní prémií”

od FAKRO!


