FIȘA CLIENTULUI

O1. FIȘA CLIENTULUI ȘI DATELE PENTRU FACTURA TVA
numele societății:
adresă:

cod:

voievodatul (județul):
CUI:

J:

împuterniciți să primească și să semneze factura TVA: 1.

2.

3.

4.

pagina web:

MENȚIUNI:
Important: în cazul în care societatea are sucursale – vă rugăm să completați fișa clientului pentru
fiecare sucursală separat.

O2. DATE DE CONTACT
Contact referitor la problemele comerciale (liste de prețuri, promoții, livrări):
prenume:

nume:

poziție:
tel:

fax:

tel. mobil:

e-mail:

Contact referitor la problemele financiare (plăți, limite de credit):
prenume:

nume:

poziție:
tel:

fax:

tel. mobil:

e-mail:

VĂ RUGĂM SĂ ANEXAȚI DOCUMENTELE DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂȚII (CERTIFICAT DE LA REGISTRUL COMERȚULUI
SAU COPIA DE LA REGISTRUL JURIDIC NAȚIONAL) ȘI SĂ TRIMITEȚI FIȘELE CLIENTULUI COMPLETATE LA FAX: +48 12 628 03 04
SAU LA ADRESA DE E-MAIL: CENTRALA @BP2.PL

O3. DECLARAȚII

Declar, că sunt/societatea este* contribuabil activ al impozitului TVA. Totodată, mă oblig să anunț neîntârziat în
scris BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o. în cazul apariției oricăror modificări care fac obiectul prezentei declarații.
* a se tăia ce nu este necesar
Declar, că am luat la cunoștință și că accept Condițiile Generale de Vânzare (CGV) BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
În conformitate cu art. 6 al.1 lit. a din regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie
2016 (M.O.UE L 119 din 04.05.2016) declar, că îmi exprim consimțământul/nu îmi exprim consimțământul*
pentru prelucrarea sus-menționatelor date cu caracter personal în scopuri de marketing.
* a se tăia ce nu este necesar
Prin prezenta accept trimiterea documentelor, în special a facturilor, a facturilor rectificate, a duplicatelor
facturilor, a notelor contabile, a avizelor privind rectificarea electronică de către societatea BLACHPROFIL 2 Sp.
z o.o. la adresa de e-mail trecută în acest document pentru contactul referitor la problemele financiare, conform
prevederilor art. 106a-106q a legii privind impozitul pe mărfuri și servicii și a directivei nr 2006/112/CE din 28
noiembrie 2006 și a directivei nr 2010/45/UE din 13 iulie 2010. Acest consimțământ se referă la toate contractele/
ordinele deja /depuse și la contractele/comenzile încheiate/depuse în viitor.
Localitatea și data:					

Ștampila societății și semnătura lizibilă:

O4. CLAUZĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu art. 13 al regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016
(M.O. UE L 119 din 04.05.2016) Blachprofil 2 sp. z .o.o. informează, că:
1)administratorul datelor cu caracter personal transmise de către Depunătorul comenzii este
BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O., UL. NADWIŚLAŃSKA 11/139, 30-527 KRAKÓW ,
2) Depunătorul comenzii are posibilitatea de a îl contacta pe Inspectorul pentru Protecția Datelor BLACHPROFIL 2 –
inspektor@bp2.pl sau ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia,
3) datele personale transmise de către Depunătorul comenzii vor fi prelucrate în scopul realizării contractului – în
temeiul Art. 6 al. 1 lit. b din regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016
4) Destinatarii datelor cu caracter personal transmise de către Depunătorul comenzii vor fi exclusiv entitățile
participante la realizarea comenzii sau entitățile autorizate să primească datele cu caracter personal în temeiul
prevederilor legale,
5) datele cu caracter personal transmise de către Depunătorul comenzii vor fi păstrate pe baza interesului legitim
realizat de către BLACHPROFIL 2,
6) Depunătorul comenzii are dreptul să ceară Blachprofil 2 accesul la datele cu caracter personal, corectarea lor,
ștergerea sau limitarea prelucrării,
7) datele cu caracter personal transmise de către Depunătorul comenzii vor fi păstrate până în momentul existenței
interesului legitim al BLACHPROFIL 2,
8) Depunătorul comenzii are dreptul să depună plângere la organul de supraveghere
9) furnizarea datelor cu caracter personal este benevolă, totuși refuzul furnizării datelor poate duce la refuzarea
încheierii contractului.
BLACHPROFIL 2 SP.Z O.O. declară că este un antreprenor important în înțelesul Anexei I la Regulamentul Comisiei
(UE) din 17 iunie 2014 nr. 651/2014 care recunoaște anumite tipuri de ajutoare ca fiind compatibile cu piața internă
în aplicarea art. 107 și 108 din Tratat (Jurnalul Oficial al UE L 187 din 26.06.2014, p. 1).
VĂ RUGĂM SĂ ANEXAȚI DOCUMENTELE DE ÎNREGISTRARE A SOCIETĂȚII (CERTIFICAT DE LA REGISTRUL
COMERȚULUI SAU COPIA DE LA REGISTRUL JURIDIC NAȚIONAL) ȘI SĂ TRIMITEȚI FIȘELE CLIENTULUI
COMPLETATE LA FAX: +48 12 628 03 04 SAU LA ADRESA DE E-MAIL: CENTRALA @BP2.PL

