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V mene FM WORLD Distribution prehlasujem, že na základe podmienok,
uvedených v tejto Zmluve, Marketingovom pláne, Poriadku Klubu FM WORLD a Etickom

kódexe prijímam Obchodného partnera (Distribútora) do Klubu FM WORLD.

* nehodiace sa škrtnite 
** v prípade súhlasu zaškrtnite (x)

Dátum, podpis predstaviteľa FM WORLD Distribution a firemná pečiatka

Meno a priezvisko alebo firma/názov* podnikateľskej činnosti, pokiaľ je Sponzor SZČO. V prípade neuvedenia Čísla Sponzora 
Vám bude Číslo pridelené.
 

Meno a priezvisko alebo firma/názov* podnikateľskej činnosti, pokiaľ je Registrujúci SZČO.

Číslo Sponzora

Séria a číslo občianskeho preukazu/pasu Rodné číslo/IČO

Telefónne číslo E-mail

Meno a priezvisko Obchodného partnera (Distribútora), firma/názov* podnikateľskej činnosti, pokiaľ je Registrujúci SZČO.

Adresa trvalého bydliska/sídla: štát, mesto, PSČ, ulica, číslo popisné/orientačné*

Korešpondenčná adresa: štát, mesto, PSČ, ulica, číslo popisné/orientačné*

Meno a priezvisko zástupcu/osoby určenej ku kontaktu s FM WORLD Distribution (vypĺňa podnikateľ)

Dátum, podpis Obchodného partnera (Distribútora)

1. Informácie o uchádzačovi o miesto Obchodného partnera (Distribútora):

Číslo štartovacej sady Číslo Obchodného partnera (Distribútora)

Číslo Registrujúceho

2. Prehlasujem, že vstupujem do Klubu FM WORLD a budem sa zúčastňovať jeho činností za podmienok uvedených v Marketingovom pláne, Poriadku Klubu FM WORLD a Etickom kódexe, a že som pred podpisom tejto 
žiadosti dostal/a kópiu Marketingového plánu, Poriadku Klubu FM WORLD a Etického kódexu a zoznámil/a som sa s ich obsahom, porozumel/a som mu a bez výhrady ho prijímam.

3. Počas celej doby trvania môjho členstva v Klube FM WORLD sa zaväzujem dodržiavať ustanovenia Poriadku Klubu FM WORLD, Marketingového plánu a Etického kódexu.

4. Prehlasujem, že budem mať status Predajcu.

5. Prehlasujem, že budem mať iba status Odberateľa a budem Produkty FM WORLD kupovať iba pre vlastnú potrebu a pre potreby svojej rodiny a priateľov. Prehlasujem, že nebudem vykonávať podnikateľskú činnosť 
spočívajúcu v priamom predaji Produktov a poskytovaní reklamných služieb pre Sieť a Produkty FM WORLD.

6. Súhlasím so zasielaním obchodných informácií na mnou uvedenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, tzn. so zasielaním reklamných a iných oznámení súvisiacich s marketingom produktov a služieb uvádzaných na 
trh pod Obchodnými značkami „FM WORLD” a „Klub FM WORLD“. 

7. Súhlasím s tým, aby spoločnosť FM WORLD Distribution alebo Pobočka FM WORLD, zverejnili moje osobné údaje na internetovej stránke FM WORLD Distribution alebo Pobočky FM WORLD, ktorá je prístupná pre ostatné 
osoby v Sieti. V prípade nesúhlasu bude zmluva uvedená na internetovej stránke Siete iba pod prideleným Partnerským číslom (Číslom distribútora).

8. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodnej firmy, dátumu narodenia, rodného čísla (registračného čísla), identifikačného čísla, adresy trvalého pobytu, adresy sídla, kontaktných 
údajov (e-mailovej adresy, telefónneho čísla), čísla bankového účtu, partnerského čísla, fotografie a údajov nevyhnutných pre vyúčtovanie a spoluprácu, a to prostredníctvom spoločnosti FM GROUP World Artur 
Trawiński Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom na adrese Wroclaw, ul. Žmigrodzka 247 (KRS: 0000268185, NIP: 8951870093), ďalej len „FM WORLD“ a spoločnosťou FM WORLD Distribution Sp. z o.o. Sp. k. so sídlom na adrese Wroclaw, 
ul. Žmigrodzka 247 (KRS: 0000636342, NIP: 8952093148) ďalej len „FM WORLD Distribution”, alebo Pobočkou FM WORLD, v Databáze Obchodných partnerov FM WORLD vytvorenej v rámci organizácie medzinárodnej 
Siete, s cieľmi spojenými s plnením ustanovení tejto Zmluvy a jej príloh, a to po dobu nevyhnutne nutnú pre účely spracovania. Súhlasím, aby spoločnosť FM WORLD poskytla moje osobné údaje ostatným Pobočkám 
FM WORLD.  
Spoločnosť FM WORLD je správcom databázy, ktorá obsahuje osobné údaje všetkých registrovaných Obchodných partnerov a FM WORLD Distribution je správcom databázy, ktorá obsahuje osobné údaje Obchodných 
partnerov registrovaných vo FM WORLD Distribution. Účelom zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania je: registrácia do Klubu FM WORLD, ktorá umožňuje realizáciu nákupov a organizáciu Siete, 
prevádzanie finančného vysporiadania a dokumentácie obchodných transakcií, výpočet bodov, zliav a odmien, ako aj riadna dokumentácia, udržiavanie kontaktov s ostatnými Obchodnými partnermi a ich Skupinami 
za účelom propagácie najaktívnejších Obchodných partnerov, spolupráca pri zabezpečovaní tovaru a služieb Obchodných partnerov v rámci predaje, ktorý sprostredkúva spoločnosť FM WORLD Distribution alebo 
Pobočka, realizáciu vernostných a motivačných programov.  
Príjemcami osobných údajov môžu byť: (a) ostatní Obchodní partneri, (b) osoby osobne alebo majetkovo prepojené so spoločnosťou FM WORLD Distribution, (c) potenciálni zákazníci spoločnosti FM WORLD, FM 
WORLD Distribution alebo Pobočky a tretie osoby, ktoré chcú vstúpiť do Klubu FM WORLD, (d) kuriérske spoločnosti používané spoločnosťou FM WORLD Distribution, Pobočkou FM WORLD alebo Obchodnými 
partnermi, (e) spoločnosti organizujúce akcie pre Obchodných partnerov v záujme spoločností FM WORLD alebo FM WORLD Distribution, (f) školiace spoločnosti, (g) reklamné agentúry, (h) PR spoločnosti. 
Podaním tejto žiadosti a uzatvorením Zmluvy poskytuje Obchodný partner dobrovoľne svoje osobné údaje spoločnostiam FM WORLD a FM WORLD Distribution a/alebo Pobočke FM WORLD. Obchodný partner má 
právo na prístup ku svojim osobným údajom a právo požiadať o informácie týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov, ako i kedykoľvek požadovať aktualizáciu týchto údajov.
Neposkytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami znamená odmietnutie uzatvoriť túto Zmluvu.

9. Súhlasím so zasielaním korešpondencie e-mailom na mnou poskytnutú adresu alebo na individuálny panel dostupný po prihlásení na internetovej stránke www.distribution.fmworld.com.

10. Súhlasím so zverejnením údajov a fotografie na internetovej stránke a v publikáciách spoločnosti FM WORLD Distribution, Pobočky FM WORLD alebo spoločnosti FM WORLD. 

11. Táto Zmluva a jej prílohy (uvedené v bode 2 vyššie) boli vyhotovené v dvoch vyhotoveniach, v dvoch jazykoch: v slovenčine a angličtine, a každá zo strán obdrží po jednom vyhotovení v každej jazykovej verzii. V prípade 
akýchkoľvek rozporov medzi slovenskou a anglickou verziou je rozhodujúce znenie v slovenčine.  
Táto Zmluva a jej prílohy sa musia vo všetkých ohľadoch riadiť zákonmi Poľska. Veci, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou a jej dodatkami, sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi Poľska, vrátane poľského 
občianskeho zákonníka. 

12. Strany sa zaväzujú, že pri riešení všetkých sporov vynaložia všetko úsilie k riešeniu zmierovacou cestou. Pokiaľ medzi Predávajúcim a FM WORLD Distribution nebude možné dosiahnuť dohodu, bude spor predložený 
k riešeniu poľskému súdu,príslušnému podľa sídla spoločnosti FM WORLD Distribution.  


