Formularz zgłoszeniowy do rejestracji KLIENTA w firmie
KOMSA Polska Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.
Dane firmy: pola wymagane
Nazwa:..................NIP:..Ul/nr:...............................................
Kod:Miejscowość:..Woj:........................
Tel:Fax:..E-mail:....................................................................
Nazwa banku i nr rachunku bankowego: .....................................................................................................

Osoby upoważnione do kontaktów handlowych: pola wymagane
Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................
Tel:.....................................................E-mail:.......................................................................
Imię i Nazwisko....................................................................................................................
Tel:.....................................................E-mail:...........................................................................
Osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe i kontrolę płatności: pola wymagane
Imię i Nazwisko....
Tel:.....E-mail:.......................................................
Osoby upoważnione do odbioru osobistego towaru z magazynu:
Imię i Nazwisko ..............................................................................................
Rodzaj upoważnienia: jednorazowe, bezterminowe, czasowe: od.........do..............niepotrzebne skreślić
Imię i Nazwisko ..............................................................................................
Rodzaj upoważnienia: jednorazowe, bezterminowe, czasowe: od.........do..............niepotrzebne skreślić
Adresy wysyłkowe:
Nazwa firmy:..........................Ul/nr:................................................................
Kod:Miejscowość:.. Woj:...........................
Nazwa firmy:..........................Ul/nr:................................................................
Kod:Miejscowość:...Woj:..............................
Branża:
GSM [ ]

IT/E-HANDEL [ ]

B2B [ ]

AUTOMOTIVE [ ]

INNA:.

Rodzaj prowadzonej działalności:
SKLEP/SALON (ile?) [ ] KOMIS (ile?) [ ] SERWIS (ile?) [ ] HURTOWNIA [ ] DYSTRYBUTOR [ ]
WYSPA W CENTRUM HANDLOWYM(ile?) [ ] STOISKO NA GIEŁDZIE(ile?) [ ] BRAK PUNKTU HANDLOWEGO[ ]
INNE:.............................................................................................................................................................
Przynależność do sieci handlowych:
Sprzedaż pod logo operatora:

NIE [

NIE [
] TAK [

] TAK [

] (jakich?):..........................................

] (jakiego?):.............................................

Stwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do ich natychmiastowej weryfikacji w przypadku jakichkolwiek zmian mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawieranych transakcji pod rygorem poniesienia
przez KLIENTA pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu KOMSA Polska Sp. z o.o. lub osobom trzecim.
Upoważniam firmę KOMSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu do wystawiania faktur VAT bez mojego podpisu. Potwierdzam to własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju informacji z firmy KOMSA
Polska Sp. z o.o. na nasze adresy elektroniczne oraz przetwarzanie tych adresów w bazie danych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204).
Na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800) wyrażam zgodę na stosowanie przez KOMSA Polska Sp. z o.o. marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem danych
teleadresowych podanych przeze mnie w niniejszym formularzu.

Prosimy o dołączenie aktualnej, potwierdzonej przez urząd skarbowy deklaracji VAT-7 lub VAT-7K złożonej za
*
ostatni okres rozliczeniowy.
*

Dołączenie powyższych deklaracji ułatwi Państwu uzyskanie Kredytu Kupieckiego.

Miejscowość:

Data:

..

.

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania KLIENTA

Wypełnia KOMSA Polska Sp. z o.o.

Nr klienta: ……………………………………………………….Opiekun klienta: ……………………………………………Dział:………………………………………..

Warunki korzystania z systemu eKOMSA
System praw przyznanych Klientowi:
• przydzielenie każdemu pracownikowi Klienta osobnego loginu eKOMSA;
• kontrola wszelkich działań eKOMSA i ustawień eKOMSA dla tego loginu;
• ustalenie, jakie uprawnienia posiadają poszczególni pracownicy Klienta w eKOMSA, kto
ma wgląd w ceny zakupu, kto może tworzyć koszyk, a kto realizować zamówienie;
• nadanie każdemu oddziałowi firmy odrębnego koszyka.
Ważne!
Zabronione jest przekazywanie loginu głównego osobom trzecim. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe
administrowanie różnymi loginami i przydzielanie uprawnień swoim pracownikom.

Zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz Regulaminem
eKOMSA. Tak, chcę korzystać z loginu eKOMSA i akceptuję w/w warunki.

Numer klienta:

wypełnia pracownik KOMSA

Dane głównego użytkownika eKOMSA: pola wymagane
Nazwa Klienta: **************************************......
Imię i nazwisko: ***********.****************************
Login: ***********.********************************.
Miejscowość, data: ********************.*****************..
(dla danych dostępowych i loginu)

Adres e-mail głównego użytkownika: **********..*******************..
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych administratorowi - Komsa Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu na potrzeby
współpracy handlowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych administratorowi - Komsa Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu na ich
wykorzystywanie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.
Oświadczam, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane te zostaną przedstawione do wglądu, poprawione lub usunięte na każde żądanie
udzielającego zgody. Zlecenie wglądu, poprawy czy usunięcia może odbyć się poprzez wysłanie w formie pisemnej na adres Komsa Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 61,
50-541 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres ekomsa@komsa.pl.

…………………………………….………..

..……….…………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Klienta* i pieczątka firmowa

Podpis KOMSA Polska Sp. z o.o.

*Osoba upoważniona do reprezentowania Klienta to osoba upoważniona do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, Właściciel, Współwłaściciel na podst. umowy spółki
cywilnej i, osoba upoważniona na podst. pisemnego upoważnienia.

Wszelkie pytania związane z rejestracją prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@ekomsa.pl lub telefonicznie pod numer: + 48 71 33 11 414.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

„Powierzenie danych osobowych”
Zawarte pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Zwanym dalej Kontrahentem
A firmą KOMSA Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 61 we Wrocławiu (50-541)
Zwanym dalej Administratorem systemu eKOMSA

§1

Kontrahent oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pracowników swojej firmy.

§2

Kontrahent powierza Administratorowi systemu eKOMSA do przetwarzania dane osobowe
Pracowników w celu prawidłowej realizacji Umowy, zawartej pomiędzy stronami.

§3

Kontrahent powierza do przetwarzania następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr
i/ lub seria dowodu tożsamości.

§4

Administrator systemu eKOMSA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych i nie będzie samodzielnie dysponował danymi osobowymi ani ich wykorzystywał
w innym celu niż określony w niniejszym porozumieniu.

§5

Kontrahent ma prawo żądać usunięcia powierzonych danych osobowych oraz ich modyfikacji
w każdym czasie. Następuje to wyłącznie drogą pisemną na adres:
KOMSA Polska Sp. z .o.o.
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883), posiadającej tekst jednolity z
dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

>>>>>>>>>>>.
Kontrahent

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Administrator systemu eKOMSA

Wszelkie pytania związane z rejestracją prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@ekomsa.pl lub telefonicznie pod numer: + 48 71 33 11 414.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

