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Formularz rejestracji użytkownika w systemie B2B firmy SMAY
Nazwa firmy, adres siedziby (pieczątka)
Imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentacji firmy
(zgodne z KRSem lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej)
lub upoważnionego pracownika (Administrator Klienta)

DANE UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Użytk
ownik

Imię i Nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Preferowany
login

Uprawnienia
użytkownika*

1

ogran.

pełne

2

ogran.

pełne

3

ogran.

pełne

4

ogran.

pełne

INFORMACJA
Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie 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) informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Administratorem danych osobowych otrzymanych od Państwa jest SMAY Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy (w której współadministratorami
są PHP Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj), z siedzibą znajdującą się pod adresem 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych drogą elektroniczną
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działania systemu b2b firmy SMAY Sp. z o.o.
Posiadają Państwo prawo do:
 żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą),
 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest warunkiem utworzenia kont w systemie b2b . Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych, a w razie ich
nie podania nie będzie możliwości korzystania z systemu.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym odo@smay.eu.

Oświadczam również, że:
1)
2)
3)

Zapoznałem się i akceptuje regulamin usług świadczenia droga elektroniczną oraz politykę prywatności dostępne na stronie http://smay.eu
Podane powyżej dane osobowe użytkowników systemu, zostały przekazane za zgodą osób których dane dotyczą.
Informacje o ochronie danych osobowych oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zostały przekazane użytkownikom systemu.

………………………………………………….
Podpis osoby reprezentującej kontrahenta (zgodnie z KRS)

* Uprawnienia użytkownika:
- ograniczone: wgląd w oferty, zamówienia, faktury i płatności, ceny i rabaty oraz dostępności produktów
- pełne: uprawnienia powyższe + składanie, edytowanie, usuwanie zapytań ofertowych oraz zamówień, obsługa reklamacji

formularz B2B v107

DANE DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ PRACOWNIKA FIRMY SMAY

Kod klienta w bazie
Imię i nazwisko opiekuna
Podpis za zgodność powyższych danych
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