30%
ZĽAVA

BUĎTE V ZIME VO SVOJOM ŽIVLE
Odovzdajte tento kupón vo Vašom autorizovanom servise
Mitsubishi, získate ZADARMO reflexnú vestu pre Vašu
bezpečnost a navyše, ešte môžete využiť zľavu 30%
na 1 položku z novej kolekcie MITSUBISHI BUTIKU!
*podmienky pre získanie darčeka a zľavy nájdete za zadnej strane

MITSUBISHI
Meno:
Priezvisko:
Spoločnosť:
E-mail:
Dátum:

SERVIS KLUB

ZA

DA

RM

O

Ulica:
Mesto:
PSČ:
VIN:
Podpis:

Pripravte svoje Mitsubishi na ďalšiu sezónu a získajte praktický darček ako aj zľavu na novú kolekciu MITSUBISHI BUTIKU!
Potvrďte svoje údaje pre MITSUBISHI SERVIS KLUB, pri absolvovaní pravidelnej servisnej prehliadky, výmene brzdových platničiek a kotúčov, či iných služieb s použitím dielcov
a príslušenstva Mitsubishi v hodnote aspoň 200 EUR, získate ZADARMO reflexnú vestu pre Vašu bezpečnost a zľavu 30% na 1 položku z novej kolekcie MITSUBISHI BUTIKU!
Potvrdením tohto formuláru dávam spoločnosti M Motors SK s.r.o, so sídlom Panónská cesta 33, 851 04 Bratislava, IČO 35908238, (ďalej ako „Spoločnosť“) v súlade s ust. § 11 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov Spoločnosťou za účelom: (i) dodržiavania právnych povinností Spoločnosťou ako predajcu a opravcu vozidiel (zvolávacie a servisné akcie), (ii) ochrany práv a oprávnených
záujmov Spoločnosti, (iii) ponuky a poskytovania asistenčných služieb, (iv) zisťovania spokojnosti zákazníka s poskytovanými službami, (v) ponuky a prieskumu ponuky obchodu a služieb, (vi) iných marketingových, reklamných a prieskumných účelov, (vii) veľkoobchodu
a služieb – vytvárania databázy zákazníkov, (viii) vedenia štatistiky (ix) vedenia archívu podľa príslušného zákona, a to do doby, než bude súhlas písomne odvolaný. Týmto udeľujem Spoločnosti súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko
(obchodné meno v prípade fyzických osôb - podnikateľov), dátum narodenia, adresa, PSČ a názov obce (mesta), e-mailová adresa prípadne telefónne číslo, u podnikateľov IČO a/alebo DIČ (IČ DPH). Vyhlasujem, že takto poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Zároveň
vyjadrujem súhlas s tým, aby tieto moje osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyššie uvedeným spracovávané aj prostredníctvom oprávnených osôb poverených Spoločnosťou na základe ust. § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je
dobrovoľné. Vyhlasujem, že som sa oboznámil so všetkými podmienkami spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení (najmä § 15 zákona o ochrane osobných údajov), porozumel som im a súhlasím s nimi.

