CERERE DE INSCRIERE
PROGRAM DE FIDELITATE ARTSANI
Nume Prenume
CNP
Adresa: Localitate, Judet/Sector
Strada, Nr.
Telefon
E-mail
Solicit aprobarea inscrierii in program si eliberarea cardului de Fidelitate Artsani.
Am luat la cunostinta prevederile Regulamentului oficial al Programului de Fidelitate Artsani si sunt de acord cu
acestea.
Declaratie de consimtamant
Prin prezenta, Subsemnatul/a, declar că sunt de acord cu prevederile mai jos enunțate:
In conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie ☐
a acestor date, am luat la cunostinta ca SC Artsani Com SRL are obligatia de a-mi administra, prelucra
si porta in conditii de siguranta datele mele personale, pe care le furnizez, in scopul aducerii la
indeplinire a Programului de Fidelitate Artsani.
Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentei, in cazul aprobarii acesteia, vor fi utilizate, in
☐
vederea intocmirii contractului de Card de Fidelitate Artsani si pentru introducerea si setarea cardului in
sistemul informatic Artsani.
Am luat la cunostinta ca retragerea prezentului acord va avea drept efect, imposibilitatea examinarii
cererii sau dupa caz a indeplinirii drepturilor si obligatiilor SC Artsani Com SRL, in ceea ce priveste,
emiterea si utilizarea Cardului de Fidelitate Artsani emis pe numele meu si implicit, incetarea relatiilor
generate de contractul incheiat cu SC Artsani Com SRL, cu toate consecintele ce pot deriva dintr-o
astfel de incetare, fara ca SC Artsani Com SRL sa poata fi tras la raspundere daca o astfel de incetare
este cauzata de retragerea prezentului acord privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Semnatura solicitant

Se completeaza de catre SC ARTSANI COM SRL
Rulaj in ultimele 12 luni
Clasa de discount
Aprobat
Numar card
Verificat
Nume Prenume
Semnatura

Aprobat

