FORMULARZ REJESTRACYJNY
Nazwa firmy:

ADRES REJESTRACYJNY FIRMY:
Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

Państwo:
VAT:

REGON:

Adres e-mail:

BANK:
Nazwa banku:
IBAN:
SWIFT:

Nazwa banku:
IBAN:
SWIFT:

ADRES DOSTAWY:
Ulica:

Numer:

Miasto:

Kod pocztowy:

Państwo:

Dodatkowe info:

XTG S.A. ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław, tel.: +48 500 270 100, NIP: 8943056509, REGON: 147425910, KRS: 0000697598
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN - w całości opłacony
www.xtg.pl

Podpis kontrahenta:
_______________________

DANE WŁAŚCICIELA/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FIRMĘ:
Imię Nazwisko:
Adres e-mail:

Telefon:

Zajmowane stanowisko:

Imię Nazwisko:
Adres e-mail:

Telefon:

Zajmowane stanowisko:

DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z XTG S.A.:
Lp.

Imię Nazwisko

Zajmowane stanowisko

Numer telefonu

Adres e-mail

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
Adres e-mail:

Telefon:

Inna forma kontaktu:

DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAKUPY/ SPRZEDAŻ:
Adres e-mail:

Telefon:

Inna forma kontaktu:

DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REKLAMACJE:
Adres e-mail:

Telefon:

Inna forma kontaktu:

XTG S.A. ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław, tel.: +48 500 270 100, NIP: 8943056509, REGON: 147425910, KRS: 0000697598
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN - w całości opłacony
www.xtg.pl

Podpis kontrahenta:
_______________________

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.

Niniejszy formularz (application form) uzupełniony, podpisany przez właściciela firmy lub osobę upoważnioną do reprezentacji (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) i opieczętowany pieczęcią firmową.

2.

Dokumenty rejestrowe firmy.

3.

Certyfikat potwierdzający rejestrację dla celów VAT lub potwierdzenie rejestracji przez właściwy Urząd Skarbowy.

Czytelny podpis osoby upoważnionej / właściciela:

_________________________________

Pieczęć firmowa:

Uzupełniony i podpisany arkusz rejestracyjny firmy prosimy przesłać w oryginale na adres: ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław.
Zdajemy sobie sprawę jaką wagę przywiązują Państwo do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, dlatego pragniemy poinformować, że wypełniając i przesyłając niniej szy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez XTG S.A. z siedzibą we Wrocławiu Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu:
a)
rejestracji firmy i podanych danych w bazie danych kontrahentów XTG S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
b)
umożliwienia realizacji zamówienia i wykonania umowy bądź usługi;
c)
umożliwienia skontaktowania się za pośrednictwem wskazanych danych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu,
d)
marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
e)
finansowo-księgowych (wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowe go,
f)
ewentualnej obrony przed roszczeniami i do ewentualnego dochodzenia roszczeń;
g)
rozpatrywania i prowadzenia procesów reklamacyjnych,
h)
związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałaniu przestępstwom.
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą XTG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000697598, NIP 8943056509. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem pocz ty elektronicznej i dedykowanego adresu e-mail: odo@xtg.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administra tora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem spółki.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
(np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo mencie. W celu cofnięcia zgody możecie Państwo skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze we Wrocławiu przy ulicy Rakietowej 37 lub wysy łając wiadomość e-mail na adres: odo@xtg.pl.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożliwością nawiązania współpracy i pełnego wykonania zobo wiązań przyjętych przez XTG S.A. w ramach zawieranych z Państwem umów.

Czytelny podpis osoby upoważnionej / właściciela:

_________________________________

XTG S.A. ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław, tel.: +48 500 270 100, NIP: 8943056509, REGON: 147425910, KRS: 0000697598
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN - w całości opłacony
www.xtg.pl

Podpis kontrahenta:
_______________________

Podpisy osób wymienionych w formularzu aplikacyjnym, potwierdzające zgodę wskazanych osób na przetwarzanie ich danych:
Imię Nazwisko

Zajmowane stanowisko

Podpis
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

XTG S.A. ul. Rakietowa 37, 54-615 Wrocław, tel.: +48 500 270 100, NIP: 8943056509, REGON: 147425910, KRS: 0000697598
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN - w całości opłacony
www.xtg.pl

Podpis kontrahenta:
_______________________

