OBJEDNÁVKA OVĚŘENÍ ROKU VÝROBY
VOZIDLA - SYSTÉM ROKVY
OBJEDNATEL – kontaktní adresa
Příjmení, jméno / firma

……………………………………………………………………….

Ulice:

…………………………………………………….. DIČ:

PSČ:

……………

Telefon:

………………….

Obec

………………………..

………………………………………………………………
E-mail:

……………………………………………

Údaje o vozidle
Tovární značka a typ vozidla:

……………………………………………………………….

Identifikační číslo vozidla – VIN (výrobní číslo karoserie – vyplňte podle Technického průkazu vozidla)

Rok výroby / rok uvedení do provozu dle TP:

Označte požadovaný způsob doručení odpovědi:
a) Faxem na číslo: ………………………………………..
b) Poštou na adresu objednatele
c) Osobně vyzvednu v Cebia, spol. s r.o.
K této objednávce pro ověření roku výroby vozidla je objednatel povinen přiložit doklad o zaplacení
(např. odfaxovat ústřižek složenky typu C, převodní příkaz), pokud není prověření placeno v hotovosti
v Cebia, spol. s r.o. nebo pokud není dohodnuto jinak.
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom možných důsledků, plynoucích z jejich nesprávnosti.
Se Všeobecnými podmínkami pro ověření skutečného roku výroby vozidla jsem se seznámil a souhlasím s nimi.
Zpracování osobních údajů:
Cebia poskytuje produkty a služby, které neustále přizpůsobuje potřebám motoristické veřejnosti, a současně v maximální míře
respektuje soukromí svých zákazníků. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení
poskytuje Cebia možnost nabízet produkty a služby šité na míru. Souhlas je udělován ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Podpisem této objednávky Objednatel uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti Cebia, jakožto správci osobních údajů,
souhlas s tím, aby zpracovávala, a to i automatizovaně, poskytnuté osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb a
poskytnutí vhodných obchodních nabídek a sdělení, a to v tištěné podobě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou
na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní a e-mailové kontakty, informace
identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies. Pro účel plnění
povinností Cebia vyplývajících ze služby ROKVY budou vedle uvedených osobních údajů zpracovávány i údaje o platbách a
údaje o vozidle.
Tento souhlas uděluje objednatel dobrovolně a je možné ho kdykoliv odvolat, a to způsobem uvedeným v jednotlivých
obchodních sděleních nebo doporučeným dopisem na adresu sídla Cebia. Objednatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto
souhlasu svědčí společnosti Cebia právo zasílat obchodní sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání
smlouvy o službě ROKVY PLUS, a to do doby než s tímto objednatel vyjádří nesouhlas.
Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů v Cebia jsou uvedeny v dokumentu Politika ochrany soukromí a
osobních údajů. Aktuální verze tohoto dokumentu je dostupná na stránkách www.cebia.cz..

Datum ……………………….

Podpis objednatele ……………………………………….

Vyplní Cebia, spol. s r.o.
Objednávka přijata dne:……………………..….

Přijal: ……..……………..…

Pořadové číslo RV- …..……………………………..

Cebia, spol. s r.o., Vyskočilova 1461/2a,140 00 Praha 4, tel.: 222 207 207, fax: 222 207 107
http://www.cebia.cz, e-mail: cebia@cebia.cz

