FORMULARZ ZAMÓWIENIA BESTERMINE LATO
UPRAWNIAJĄCY DO ZAKUPÓW BESTERMINE LATO
W PROMOCYJNYCH PAKIETACH

Bestermine
Lato

Zamawiam:
szt. PAKIETU BESTERMNE LATO (10 worków x 25 kg) + 1 worek gratis
Imię i nazwisko/firma:
Adres firmy/zamieszkania:
NIP:
Telefon:
Email:
Data realizacji zamówienia:
Chcę fakturę VAT
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy (99-100), ul. Lotnicza 21B.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po tym czasie, przez okres aż do przedawnienia roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@deheus.com lub pisemnie na adres De Heus Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych,
ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji Umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

□

Wyrażam zgodę na zbieranie i analizę przez De Heus Sp. z o.o. danych pozwalających na tworzenie mojego profilu
klienta w celu kierowania do mnie spersonalizowanych komunikatów marketingowych.

□

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji handlowej od
De Heus Sp. z o.o.

□

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej numer telefonu komórkowego informacji
handlowej od De Heus Sp. z o.o. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Data, podpis

Hodowco!!! Zanim zaczniesz stosować Bestermine Lato skontaktuj się z doradcą żywieniowym
De Heus, który pomoże Ci prawidłowo zbilansować dawkę żywieniową dla Twoich krów

Imię i nazwisko specjalisty ds. bydła De Heus, telefon

Czas trwania promocji: do 30.04.2019. . Realizacja zamówienia do 30.05.2019 r.
Zamówienia możesz dokonać u swojego dystrybutora:
Regulamin dostępny jest na www.deheus.pl oraz w punktach sprzedaży De Heus.

MIEJSCE NA PIECZATKĘ

