Formularz rejestracji klienta

Nazwa aukcji: Aukcja sztuki XXI wieku #arttoday | Kod aukcji: 1911ASAT11 | Data aukcji: 25.11.2019
DATA REJESTRACJI KLIENTA:					HASŁO:
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 Domu Aukcyjnego 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.
JA, NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, ŻE:
Q zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które to
dokumenty otrzymałem/am przy dokonaniu rejestracji / zostały mi udostępnione na
stronie internetowej Domu Aukcyjnego www.artlibra.pl;
Q zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem Aukcji;
Q wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe.

DODATKOWE ZGODY:
Ja, niżej podpisany/a:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny, w celu
marketingu usług własnych, poprzez przesyłanie materiałów marketingowych na adres
wskazany w formularzu jako korespondencyjny (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny
w postaci wizerunku utrwalonego w związku z rejestracją przebiegu Aukcji przy pomocy
urządzeń technicznych oraz na wykorzystanie tego wizerunku w celach związanych
z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
3. Wyrażam zgodę na używanie przez Dom Aukcyjny telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego (proszę wybrać odpowiednie pole):
Q TAK Q NIE
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Dom Aukcyjny informacji handlowej skierowanej za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci (proszę wybrać odpowiednie pole):
wiadomości e-mail
Q TAK Q NIE
wiadomości SMS
Q TAK Q NIE

Data				Podpis klienta

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 7010624059 oraz numer REGON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

