
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO KLUBU FM GROUP

www.fmgroupcz.com 

tel. +420 244 404 082

2. Prohlašuji, že vstupuji do Klubu FM GROUP a vyjadřuji vůli účastnit se jeho činnosti na základě podmínek uvedených v Marketingovém plánu, Řádu Klubu FM GROUP a Etickém 
kodexu, obdržel/-a jsem vyhotovení Marketingového plánu, Řádu Klubu FM GROUP, Etického kodexu a seznámil/-a jsem se s jejich obsahem, který plně akceptuji.

3. Po dobu členství v Klubu FM GROUP se zavazuji k dodržování ustanovení Řádu Klubu FM GROUP, Marketingového plánu a Etického kodexu.

4. Vyjadřuji souhlas se zasíláním obchodních informací na uvedenou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím telefonu, tj. zasílání reklam a informací spojených s marketingem 
produktů a služeb, které v obchodním styku vystupují pod Značkou „FM GROUP” a  „Klub FM GROUP“.

5. Vyjadřuji souhlas s  m, aby FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočka FM GROUP zveřejnily moje osobní údaje a fotografi e na internetové stránce FM GROUP nebo Pobočky FM 
GROUP, která je přístupná pro ostatní osoby v Sí  . V případě nesouhlasu budu na internetové stránce Sítě vystupovat pouze pod Partnerským číslem (Číslem distributora), které mi 
bude přiděleno. 

6. Prohlašuji, že budu mít pouze status Odběratele a že budu provádět nákupy Produktů FM GROUP jen pro své vlastní potřeby (nebudu vykonávat podnikatelskou činnost, spočívající 
v přímém prodeji Produktů FM GROUP a poskytování reklamních služeb Sítě a Produktů FM GROUP.

7. Vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, nezbytných k vyúčtování a spolupráci, a to prostřednictvím FM GROUP World Artur Trawiński sp. z ogranicziną odpowiedzialnością 
Sp. k. (společnost s. r. o. a komanditní spol.) se sídlem ve Vra  slavi, ulice Żmigrodzka 247 (Obchodní rejstřík: 0000268185, DIČ: 895-187-00-93), dále jen „FM GROUP World” nebo 
Pobočkou FM GROUP, v databázi Obchodních partnerů (Distributorů), vytvářené v rámci organizování mezinárodní Sítě, s cíli spojenými s realizací ustanovení této Smlouvy a jejích 
příloh. Vyjadřuji souhlas s  m, aby FM GROUP World předávala mé osobní údaje do tře  ch států.

 FM GROUP World je administrátorem databáze, ve které se nacházejí osobní údaje všech registrovaných Obchodních partnerů (Distributorů). Účelem sběru a zpracování osobních 
údajů je: registrace do Klubu FM GROUP, která umožňuje provádění nákupů a organizování Sítě, provádění fi nančních vyúčtování a dokumentace obchodních operací, vypočítávání 
bodů, slev a odměn a správnou dokumentaci, udržování kontaktu s ostatními Obchodními partnery (Distributory) a s jejich Skupinami, podporu nejak  vnějších Obchodních partnerů 
(Distributorů), realizaci spolupráce v oblas   nabízení výrobků a služeb Obchodním partnerům (Distributorům), jejichž prodej zprostředkovává buď FM GROUP Czech & Slovakia nebo 
Pobočka, realizaci věrnostních a mo  vačních programů.

 Příjemci osobních údajů mohou být: (a) ostatní Obchodní partneři (Distributoři), (b) subjekty, které jsou osobně nebo kapitálově spojené s FM GROUP World nebo FM GROUP Czech & 
Slovakia (c) potenciální zákazníci FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky a tře   osoby deklarující vůli vstoupit do Klubu FM GROUP, (d) kurýrní fi rmy obsluhující 
FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočku FM GROUP nebo Obchodní partnery (Distributory), (e) fi rmy organizující na zakázku FM GROUP World nebo FM GROUP Czech & Slovakia večírky 
pro Obchodní partnery (Distributory), (f) školící fi rmy, (g) reklamní agentury, (h) PR fi rmy (i) operátoři. Obchodní partner (Distributor) vyplněním této žádos   a uzavřením Smlouvy 
dobrovolně předává své osobní údaje FM GROUP World a FM GROUP Czech & Slovakia a/nebo Pobočce FM GROUP. Obchodní partner (Distributor) má právo kdykoliv nahlédnout 
do svých osobních údajů a právo na podání žádos   o jejich aktualizaci. Neposkytnu   souhlasu se zpracováním osobních dat v souladu s výše uvedenými ustanoveními znamená 
nesouhlas s uzavřením této Smlouvy.

8. Vyjadřuji souhlas se zasíláním korespondence elektronickou cestou na uvedenou adresu elektronické pošty nebo prostřednictvím individuálního panelu, dostupného po přihlášení 
na stránce www.fmgroupcz.com

9. Vyjadřuji souhlas s publikací údajů a fotografi í na internetové stránce a v publikacích FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky FM GROUP nebo FM GROUP World. 

 

 ano** 

 ano** 

 ano** 

 ano** 
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Ve jménu FM GROUP Czech & Slovakia prohlašuji, že na základě podmínek, 

uvedených v této Smlouvě, Marketingovém plánu, Řádu Klubu FM GROUP a Etickém 

kodexu přijímám Obchodního partnera (Distributora) do Klubu FM GROUP.

* nehodící se škrtněte
** v případě souhlasu zaškrtněte (x)

Datum, podpis představitele
FM GROUP Czech & Slovakia a fi remní razítko

Jméno a příjmení nebo fi rma/název* podnikatelské činnosti, pokud je Sponzor OSVČ. V případě neuvedení Čísla 

Sponzora Vám bude Číslo přiděleno. V případě, že je osoba Sponzora a Registrujícího stejná, ponechte pole „Číslo 

Registrujícího“ prázdné.

Jméno a příjmení nebo fi rma/název* podnikatelské činnosti, pokud je Registrující OSVČ

Číslo Sponzora

Série a číslo občanského průkazu/pasu* Daňové identifi kační číslo (vyplňuje podnikatel)Rodné číslo/IČ*

ano ne 

Číslo pevné linky Číslo mobilního telefonu E-mail

Jméno a příjmení Obchodního partnera (Distributora), fi rma/název* podnikatelské činnosti, pokud je Obchodní partner (Distributor) OSVČ

Adresa trvalého bydliště/sídla: obec, PSČ, ulice, číslo popisné/orientační*

Korespondenční adresa, pokud je jiná než adresa trvalého bydliště/sídla: obec, PSČ, ulice, číslo popisné/orientační*

Jméno a příjmení zástupce / osoby určené ke kontaktu s FM GROUP Czech & Slovakia (vyplňuje podnikatel)

Datum, podpis Obchodního partnera (Distributora)

1. Informace o uchazeči o místo Obchodního partnera (Distributora):

Číslo Startovacího balíčku Číslo Obchodního partnera (Distributora)

Číslo Registrujícího

jsem plnoletý / plnoletá


