(Wniosek o przyjęcie do Klubu ECOLEVEL)

Zdrowszy Poziom Życia

www.ecolevel.eu lub www.planet.ecolevel.eu

Call Contakt: (+48.22) 205 01 40

Numer ID Sponsora
Wpisz jeśli znasz, lub pozostaw puste

Imię i nazwisko Sponsora lub Nazwa firmy Sponsora, jeśli Sponsor prowadzi firmę.
Oświadczam, że zapoznałem kandydata na Dystrybutora z zasadami uczestnictwa
w Klubie ECOLEVEL w tym z zasadami określonymi w Regulaminie Klubu ECOLEVEL
i Planem Marketingowym.
Podpis Sponsora

1. Informacje o kandydacie na Dystrybutora

-

-

Data wypełnienia wniosku (dd-mm-rrrr)

ID nowego Dystrybutora
Jeśli znasz ID wpisz, jeśli nie znasz, pozostaw pole puste

Imie i nazwisko Dystrybutora / nazwa* firmy prowadz.dział. gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą

Imie i nazwisko Dystrybutora / nazwa* firmy prowadz.dział. gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą

Nr PESEL/KRS/WDG*

Seria i nr dow. Osobistego /paszportu

Pełny adres zamieszkania/siedziby* ,
miejscowość,kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania*

Nr tel.stacj. + kierunkowy np. (48.22) – 2050140

Nr fax + kierunkowy np. (48.22) – 2050140

NIP

Adres do korespondencji, jeżeli inny niż zamieszkania,
miejscowość,kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania*

Nr tel.kom. + kierunkowy np. 48-668010203

Adres e-mail

Imię i Nazwisko osoby reprezentującej nowego Dystrybutora do kontaktu z ECOLEVEL

Nazwa banku

Nr rachunku bankowego
Jest

Nie jest

Płatnikiem VAT

2. Oświadczam, że:
- wstępuję do Klubu ECOLEVEL wyrażam wolę uczestnictwa w nim na warunkach określonych w planie marketingowym
i Regulaminie Członka Klubu ECOLEVEL.
- otrzymałem egzemplarz Planu Marketingowego i Regulaminu Członka Klubu ECOLEVEL oraz zapoznałem się
z ich treścią, którą w całości akceptuję. Plan i Regulamin dostępny na stronie www.ecolevel.eu lub www.planet.ecolevel.eu

KONIECZNIE ZAZNACZ TE POLA !

3. Zobowiązuję się w okresie trwania uczestnictwa w Klubie ECOLEVEL do przestrzegania postanowień
Planu Marketingowego Marketingowego oraz Regulaminu Klubu ECOLEVEL.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do rozliczeń z ECOLEVEL Sp. z o.o. w bazie danych Dystrybutorów sieci ECOLEVEL, tworzonej w ramach organizowania
międzynarodowej sieci dystrybutorów ECOLEVEL, prowadzących sprzedaż bezpośrednią produktów ECOLEVEL w systemie sprzedaży marketingu wielopoziomowego MLM (multilevel marketing) lub
zwany inaczej MLL (multilevel logistics) w celach związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy dystrybucyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U. Dz 2002 r, nr 101 poz. Ze zmianami) Wyrażam zgodę na przekazywanie przez ECOLEVEL do państwa trzeciego moich danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych
osobowych w celu realizacji postanowień umowy dystrybucyjnej ECOLEVEL.
Wyrażam zgode na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną email w tym w formie sms-a (krótkiej wiadomości tekstowej, w szczególności otrzymywania reklam i powiadomień w tym
związanych z marketingiem produktów i usług z oferty ECOLEVEL pod znakiem handlowym ECOLEVEL.
5. Wyrażam zgodę na ujawnienie przez ECOLEVEL moich danych osobowych z imienia i nazwiska
na stronie internetowej dostępnej dla innych uczestników sieci. W przypadku braku zgody , będę występował na stronie dystrybutorów pod numerem ID Dystrybutora
6. Działając w imieniu i na rzecz z upoważnienia ECOLEVEL oświadczam, że ECOLEVEL akceptuje kandydaturę zgłoszoną na członka Klubu ECOLEVEL i przyjmuje Dystrybutora w poczet członków
Klubu ECOLEVEL na warunkach określonych w niniejszej umowie, Planie Marketingowym i Regulaminie Członka Klubu ECOLEVEL.

Miejscowość i data

Podpis nowego Dystrybutora.

Podpis przedstawiciela ECOLEVEL Sp. z o.o. i pieczęć firmowa

www.ecolevel.eu lub www.planet.ecolevel.eu
ECOLEVEL Sp. z o.o. , 01-466 Warszawa , ul. Budy 3 lok. 49, NIP: w nadaniu , REGON: 142137950

Call Contakt: (+48.22) 205 01 40

