Formularz rejestracji

Data rejestracji Klienta:

DANE OSOBOWE:
Imiona, Nazwisko

i/lub Nazwa firmy

Dowód osobisty (seria i numer)

Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)

PESEL

NIP (w przypadku firmy)

DANE KONTAKTOWE:
e-mail
Numer telefonu:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY (jeśli inny niż powyżej):
Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Przed przyjęciem formularza rejestracji pracownik galerii ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o okazanie lub kopię
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą
konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem
koniecznym do wzięcia udziału w licytacji.
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu, który otrzymałem/-am przy dokonaniu rejestracji,
2. zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie
z Regulaminem Aukcji,
3. wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe,
4. wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w związku z rejestrowaniem przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych
oraz na wykorzystanie tego wizerunku wyłącznie w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego.
na przetwarzanie moich
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody
danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu składania

ofert, a w szczególności w celu przesyłania na wskazane przeze mnie
adresy korespondencyjne materiałów promocyjnych, informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez Dom Aukcyjny.
Galeria jednocześnie informuje, że:
• dane osobowe są zbierane i przetwarzane zbierane i przetwarzane
w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji oraz pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji
określonych w przepisach ustaw oraz gdy Klient wyrazi na to zgodę,
•

administratorem danych osobowych jest Dom Aukcyjny, Uczestnikom
aukcji przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych w siedzibie Domu Aukcyjnego, do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.

Data i podpis klienta

