Delia potraviny, s.r.o.
Švabinského 13
851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka

IČO: 44 155 981, DIČ: 2022632018, IČ DPH: SK2022632018, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
52459/B, bankové spojenie v tvare IBAN: SK55 0200 0000 0033 0666
7653, telefonický kontakt: 0901 744 417, emailové spojenie:
fixman@fixman.sk

OBJEDNÁVKA SLUŽIEB
Objednávateľ – Zákazník:

............. (meno a priezvisko alebo obchodné meno)

Ulica, číslo, PSČ, obec:

............. (adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania)

IČO:

............. (vyplní len Zákazník, ktorý Služby objednáva ako podnikateľ)

Telefonický kontakt:

.............

Emailové spojenie:

.............

(spoločne ďalej ako „Osobné údaje“)
Špecifikácia požiadavky Zákazníka na poskytnutie Služby (v prípade požiadavky na vykonanie
opravárenských činností aj uvedenie možnej príčiny potreby opravy veci):.............
Adresa miesta poskytnutia Služby (vyplní sa iba v prípade, ak je adresa odlišná od adresy trvalého
pobytu, miesta podnikania alebo sídla Zákazníka uvedeného v záhlaví Objednávky): .............
Cena objednanej Služby: bude určená na základe Cenníka Služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1Všeobecných
obchodných podmienok Poskytovateľa (ďalej len ako „VOP“)
Súhlas Zákazníka so spracovaním Osobných údajov na marketingové účely Poskytovateľa:
Zákazník realizáciou Objednávky, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č.: 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov,
□Súhlasí

□ Nesúhlasí

so spracúvaním svojich Osobných údajov Poskytovateľom na účely priameho marketingu
Poskytovateľa, a to na obdobie 5 rokov odo dňa dátumu realizácie Objednávky. Súhlas môže Zákazník
kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Poskytovateľa uvedenú v záhlaví
Objednávky. Zákazník berie na vedomie, že na základe udeleného súhlasu je Poskytovateľ oprávnený
zasielať Zákazníkoviprostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru
súvisiace s predmetom podnikania Poskytovateľa. Bližšie podmienky spracovania Osobných údajov sú
uvedené v článku 11. VOP.
Poučenie:Zákazník vyplnením a podpísaním Objednávky Poskytovateľovi vyhlasuje, že mal možnosť
oboznámiť sa s obsahom VOP, ako aj s Cenníkom Služieb, ktoré sú dostupné v každej prevádzke
Poskytovateľa, ako aj na internetovej stránke: www.fixman.sk. Zákazník realizáciou Objednávky
udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas s obsahom VOP, vrátane ich príloh. Realizácia Objednávky zahŕňa
povinnosť Zákazníka zaplatiť Cenu za objednanú Službu.

V ............., dňa ...........

Potvrdenie prevzatia Objednávky: V ..............., dňa ...........

__________________________________
vlastnoručný podpis Zákazníka

__________________________________
podpis Poskytovateľa

