DRUK REJESTRUJĄCY OSOBĘ PRYWATNĄ W SIECI WYPOŻYCZALNI KILOUTOU
Kod Klienta

Imię i nazwisko:

ADRES STAŁEGO POBYTU
Ulica:

Nr:

Miasto:

kod pocztowy:

…….…./….……../………..

PESEL:

Adres zameldowania (jeżeli inny niż zamieszkania)
Adres e-mail:

telefon stacjonarny:

TAK

NIE

telefon komórkowy:

TAK

NIE

Nr:
Nr:

Oświadczenie Wnioskodawcy
Niniejszym oświadczam, że podane dane są prawdziwe.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kiloutou Polska Sp. z o.o. mojego adresu e-mail. w celu przesyłania mi informacji marketingowych dot. produktów i usług oferowanych
przez Kiloutou Polska Sp. zo.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kiloutou Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

TAK

NIE

Upoważniam firmę Kiloutou Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 142 Z, 92-412 Łódź do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących mojej osoby.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018. Poz. 1000) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych w arkuszu rejestracyjnym na potrzeby wewnętrzne sieci wypożyczalni Kiloutou Polska w celu umożliwienia dokonywania umów najmu.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że zamieszkuję pod ww. adresem i przyjmuję do wiadomości, iż wskazanie prawdziwego adresu zamieszkania stanowi warunek wynajmu
mi maszyn i urządzeń przez Kiloutou Polska Sp. z o.o. a w przypadku braku wskazania adresu lub wskazania nieprawdziwego adresu taka umowa nie zostałaby zawarta. Jednocześnie ustanawiam ww. adres, adresem do korespondencji
we wszystkich postepowaniach spornych, do czasu pisemnego wskazania przeze mnie na piśmie innego adresu zamieszkania.

DATA

CZYTELNY PODPIS (IMIĘ I NAZWISKO) WNIOSKODAWCY

* wstawić X w odpowiedniej kratce

Data dok. 01.02.2021 r.

DATA

PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

