Договір про співпрацю
(заява про прийняття до Клубу FM Group Україна)
Тільки для фізичних осіб, що не ведуть господарської діяльності.

Рекомендую кандидата на Члена Клубу FM GROUP Україна
Номер спонсора*
Ім`я та прізвище спонсора
* Якщо спонсор відсутній - спонсор буде присвоєний автоматично.
Увага! Після реєстрації спонсора змінити неможливо!

Дистриб`юторська угода (про участь в Мережі Дистриб`юторів FM GROUP)
1. Інформація про кандидата на дистриб`ютора
Номер кандидата
Прізвище кандидата

Ім`я кандидата

Кирилицею

Кирилицею

Латинкою

Латинкою

Серія та номер паспорту
Ідентифікаційний номер
Повна адреса місця проживання
Контактна інформація
Номер мобільного телефону
Номер домашнього телефону
Номер факсу
Е-mail
Skype

1. Я заявляю, що вступаю до Клубу FM GROUP та висловлюю свою згоду бути його учасником на умовах, визначених в Маркетинговому Плані і Положенні Члена Клубу FM
GROUP, я отримав екземпляр Маркетингового Плану і Положення Члена Клубу FM GROUP та ознайомився з їх змістом, з яким повністю погоджуюся.
2. Я зобов`язуюся у період мого членства в Клубі FM GROUP дотримуватись правил Маркетингового Плану і Положення Члена Клубу FM GROUP.
3. Я погоджуюся на переробку моїх особових даних та даних, необхідних для розрахунків і співпраці за допомогою FM GROUP World Анджей Травінскі, місцезнаходження:
Вроцлав, вул. Змігродзка 247 (KRS 0000268185, NIP 895-187-00-93) далі - „FM GROUP World”, а також FM GROUP Україна, яка створюється у рамках організації
міжнародної Мережі Дистриб`юторів FM GROUP, що проводить безпосередній продаж Продуктів FM GROUP в системі багаторівневого маркетингу (MLM), у цілях,
пов`язаних з реалізацією положень цього Дистрибуторського Договору та його додатків, в тому числі, Положення Члена Клубу FM GROUP. Я погоджуюся, що FM GROUP
World може передавати іншим філіям \"FM GROUP WORLD\" особові дані, що стосуються мене, згідно з законом від 29 серпня 1997 р. про захист особових даних (цілісний
текст З. Щ. 2002 року № 101 п. 926, зі зм.).
Я погоджуюся, що FM GROUP World може передавати третім особам особові дані, що стосуються мене, згідно з законом від 29 серпня 1997 р. про захист особових даних
(цілісний текст З. Щ. 2002 року № 101 п. 926, зі зм.).
FM GROUP World є адміністратором бази даних, в якій знаходяться особові дані всіх зареєстрованих Дистриб`юторів, а FM GROUP Польща є адміністратором бази даних,
в якій знаходяться особові дані зареєстрованих Дистриб`юторів FM GROUP Польща. Метою збору і переробки особових даних Дистриб`юторів є: реєстрація в базі Членів
Клубу FM GROUP (базі Дистриб`юторів), що дозволяє здійснювати покупки та організовувати мережу Дистриб`юторів FM GROUP, здійснювати фінансові розрахунки та
документувати господарські операції відповідно до вимог окремих положень, нараховувати пункти, знижки і зарплатню та правильно їх документувати, підтримувати контакт
з Дистриб`юторами та їх групами, відзначати найбільш активних Дистриб`юторів, реалізувати співпрацю щодо пропозиції Дистриб`юторам продуктів і послуг, посередником в
продажу яких є відповідно FM GROUP World або Філія. Користуватись особовими даними Дистриб`юторів можуть: (a) інші Дистриб`ютори, (б) суб`єкти, що особисто або
фінансово пов’язані з FM GROUP World або FM GROUP Польща, в тому числі, зокрема ТзОВ FM GROUP Mobile, місцезнаходження Вроцлав вул. Змігродзка 247 (KRS
0000285976, NIP 895-188-78-63, статутний капітал 50.000,00 злотих, оплачений повністю), (в) потенційні клієнти FM GROUP World, FM GROUP Польща або Філії, а також
треті особи, що мають намір вступити до Клубу FM GROUP, (г) кур`єрські фірми, що обслуговують FM GROUP Польща або Філію та Дистриб`юторів, (д) фірми, що
організовують святкування для Дистриб`юторів за дорученням FM GROUP World або FM GROUP Польща, (е) навчальні фірми , (є) рекламні агентства, (ж) фірми, що
займаються PR, (з) Оператори (у розумінні постанов Положення Члена Клубу FM GROUP). Дистриб`ютор, заключаючи Дистрибуторський Договір, добровільно передає свої
особові дані FM GROUP World та FM GROUP Польща і/або Філії FM GROUP. Дистриб`ютор має право перевіряти свої особові дані та подавати заяву на їх актуалізацію в
будь-який час. Відсутність згоди на переробку особових даних, згідно з вищевказаними положеннями рівнозначна відсутності згоди на підписання Дистрибуторського
Договору.
4. Я погоджуюся на те, що FM GROUP World або Філія FM GROUP може оприлюднити мої особові дані на сайті FM GROUP World або Філії FM GROUP, доступному для інших
учасників мережі. У випадку відсутності згоди, я виступатиму на сайті мережі Дистриб`юторів тільки під наданим мені номером Дистриб`ютора.
5. Я заявляю, що матиму лише статус Споживача, здійснюватиму покупки продуктів FM GROUP виключно для власних потреб та не проводитиму господарську діяльність, що
полягає в безпосередньому продажу продуктів FM GROUP та наданні послуг реклами мережі і знаку продуктів FM GROUP на підставі договору доручення.
Я заявляю, що маючи статус Споживача, здійснюватиму покупки продуктів FM GROUP для власних потреб для себе, а також для членів сім`ї або друзів, та не проводитиму
господарську діяльність, що полягає в безпосередньому продажу викуплених продуктів FM GROUP. Діючи від імені та на користь / за дорученням* FM GROUP Україна я
заявляю, що FM GROUP Україна погоджує заявлену кандидатуру на члена Клубу FM GROUP та приймає Дистриб`ютора в спілку Членів Клубу FM GROUP на умовах,
визначених в цьому договорі, Маркетинговому Плані і Положенні Члена Клубу FM GROUP.
Засвідчую, що ознайомлений(на) з правами і обов’язками вступу до Клубу FM, на які даю згоду і зобовязуюсь їх дотримуватися. Повний перелік умов, прав та обов’язків члена
Клубу FM знаходиться в маркетинг плані та на офіційному сайті www.fmgroup.lviv.ua Перед підписанням договору потрібно ознайомитися з правилами та обов’язками члена Клубу
FM
Місце і час підписання

