MEGRENDELŐ ŰRLAP KÖNYVEKHEZ
A megrendelő neve:
A megrendelő cégneve,
adószáma:
Számlázási cím:
E-mail:
Telefon:
Címzett (postai küldemény esetén,
ha nem egyezik meg a megrendelővel):
Szállítási cím (postai küldemény
esetén, ha nem egyezik meg a
számlázási címmel):
A megrendelt fotóalbum címe:

Mennyisége (db):

A megrendelt elektronikus könyv címe:

A megrendelt fotóalbum és elektronikus könyv címe:

Fizetési mód (a választását jelölje X-szel):
Postai utánvétel (csak postai küldemény esetén választható)
Előre utalás (kizárólag elektronikus könyv rendelése esetén kötelező)
Dátum:

………………………………
Aláírás

A Vevő, a kitöltött Megrendelő űrlap postán vagy e-mailben történő elküldésével elfogadja a MilSoft Kft. honlapján, a csomagküldő, internetes kiskereskedelemre vonatkozó
Vásárlási feltételeket.
A MilSoft Kft. a honlapján, http://www.milsoft.hu/ adatkezelési tájékoztató közzététele útján tesz eleget
az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

business@MilSoftKft.onmicrosoft.com
www.milsoft.hu

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
természetes személyek részére
Alulírott
NÉV:
CÍM:
TELEFONSZÁM:
E-MAIL CÍM:
TOVÁBBI ADATOK:
kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen
HOZZÁJÁRULOK
hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a
CÉGNÉV (ADATKEZELŐ):

MilSoft Műszaki-fejlesztő, Informatikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SZÉKHELY:

4400 NYÍREGYHÁZA, NÁDOR u. 59.

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

15-09-062416

ADÓSZÁM:

11248765-2-15

KÉPVISELŐ NEVE:

CSAHOLCZI LÁSZLÓ

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:
ADATKEZELÉS CÉLJA:

azonosítás, kapcsolattartás, átláthatóság és az elszámoltathatóság érvényesítése

Adatkezelő a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: az Adatkezelő fentiekben megjelölt célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. A fentiekben rögzített célú megkereséshez
érintett egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően papír alapú nyilatkozat útján.
Az adatkezeléssel érintettek köre: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a fentiekben megjelölt célból
kezelje
A személyes adatok címzettjeinek kategóriái (akik megismerheti az adatokat): az Adatkezelő
vezetője, az értékesítési feladatokat ellátó munkavállalók/társas vállalkozó.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, (szükség szerint további
személyes adatok adhatók meg).
Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig.
Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz
való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van
az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.
Kelt, 2021. év _________ hónap _____ nap

……………………………………..
nyilatkozattevő

