Baltic Auto Parts Sia
valdes priekšsēdētājam
iesniegums.
Lūdzu reģistrēt par Baltic Auto Parts Sia vairumklientu:
Piešķirts klienta Nr.

Firmas nosaukums/vai Vārds Uzvārds:
PVN Reģistra Nr./vai personas kods:
Juridiskā adrese/vai dzīvesvietas adr.:
iela, pilsēta, pasta indekss

Bankas nosaukums, swift kods:
Norēķinu konts:
Tirdzniecības adrese/vai faktiskā adr.:
Telefons:
Fax:
e-mail:
Kontaktpersona pasūtījumiem:
Telefons:
Firmas atbildīgā persona,vai īpašnieks
amats:
personas kods:
telefons:
Firmas darbības virziens, ( īss apraksts ).

Lai nodrošinātu klienta reģistrāciju par vairumtirdzniecības klientu un noslēgtu pirkuma līgumu par preču iegādi pircējs nodod pārdevējam šādus personas
datus: Kontaktpersona pasūtījumiem (Vārds, Uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese), Firmas atbildīgās personas vai īpašnieka (Vārds, Uzvārds, telefona
numurs,pakalpojuma sniegšanas adrese,personas kods, e-pasta adrese). Datu subjekti ir Pircēja darbinieki. Pārdevējs apliecina, ka iesniegumā paredzētā datu
apstrāde tiek veikta tikai Līguma noslēgšanai un tā izpildes paredzētajam mērķim, tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams Pirkuma līgumā noteikto pakalpojumu
sniegšanu un tikai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī. Pārdevējs apņemas uzticēt šajā iesniegumā minēto datu
apstrādi tikai tādiem darbiniekiem, kuriem ir saistoši konfidencialitātes nosacījumi un kuri ir iepazinušies ar datu aizsardzības noteikumiem, kas attiecas uz viņu
darbu. Pārdevējam ir pienākums nodrošināt atbilstošas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības, lai nodrošinātu datu apstrādi normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Pārdevējam ir pienākums sadarboties ar Pircēju un sniegt visu nepieciešamo tā rīcībā esošo informāciju, ja Pircējs ir saņēmis Datu valsts
inspekcijas vai citas iestādes pieprasījumu, kas saistīts ar šajā iesniegumā noteikto datu apstrādi. Pārdevējs nodrošina datu dzēšanu, “tiesības tikt aizmirstam”,
labošanu, datu pārvietojamību un piekļuvi datiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pārdevējam ir pienākums nekavējoties pēc Pircēja rakstiska
paziņojuma saņemšanas labot no Pircēja saņemtos datus, pārtraukt to apstrādi vai dzēst tos, ja dati ir nepilnīgi, nepatiesi vai to apstrāde vairs nav nepieciešama
Pirkuma līguma mērķiem. Es saprotu un atzīstu, ka parakstot šo iesniegumu es dodu SIA “BALTIC AUTO PARTS”, VRN: 40003385421 tiešu un nepārprotamu
piekrišanu savu un firmas darbinieka (pasūtījumu kontaktpersonas)personas datus apstrādei saskaņā ar šeit norādītājiem noteikumiem.

Datums:
Paraksts:
Aizpilda Baltic Auto Parts SIA

Aģents:

Komentārs:

