
Registrační formulář k velkoobchodní 
spolupráci 

 

IČ: 

Název: 

Adresa: 

Oblast podnikání: 

Plátce DPH:  Ano/Ne 

Jméno a příjmení: 

Telefonní číslo: 

Email: 

 

1. Velkoobchodní spolupráce je určena firmám či OSVČ, kteří budou osvětlení dále 
prodávat. Tedy např. elektrikářům, nábytkářů, a dalším, kteří nejsou koneční 
zákazníci. 

2. Naše velkoobchodní spolupráce je koncipována na bázi ceníků. Fungujeme na 
systému dvou ceníků - VOC A a VOC B. Ve VOC B jsou slevy nižší a tento ceník 
je určený pro nově registrované zákazníky a zákazníky s nižším obratem. Od 
obratu 20.000 Kč bez DPH velkoobchodní partner přechází do ceníku VOC A, 
kde jsou ceny ještě výhodnější.  

3. Před registrací jsou ceníky k nahlédnutí u nás na prodejně. Po registraci Vám 
bude ceník zaslán na email uvedený při registraci.  

4. Firma Valmax LED Eco s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky 
velkoobchodní spolupráce, aktualizovat ceníky nebo úplně zrušit velkoobchodní 
spolupráci.  

5. Zákazník má právo kdykoliv zrušit svoji velkoobchodní registraci. 
6. Zákazník má povinnost spolu s tímto registračním formulářem vyplnit také 

souhlas se zpracováním osobních údajů, aby mohla být registrace dokončena.  
7. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s podmínkami velkoobchodní 

spolupráce. 

 

 

Datum registrace: 

Podpis: 

 



INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)  

Zpracování osobních údajů 
1. Udělujete tímto výslovný souhlas společnosti Valmax Led Eco s.r.o. , se sídlem Hlavní             

185/87, Brno 62400, IČ: 01987097, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského            
soudu v Brně, oddíl C 79972 (dále jen „správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení 

- e- mail 

- telefonní číslo 

- adresa (při instalaci či dodání zboží) 

- IČO 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

a) vyřízení  poptávky, nákupu a případné reklamace u firmy Valmax Led eco  
b) zasílání obchodních sdělení, soutěží, výhodných nákupů a nových produktů u firmy Valmax            

Led eco - souhlasím / nesouhlasím* 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

- dle záruční doby nakoupeného výrobku či služby 
- 2 roky od udělení souhlasu 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou            
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Poskytovatel softwaru STORMWARE s.r.o. (učetní systém) 
b. Poskytovatel Mailchimp na rozesílání obchodních sdělení. 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů          
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

A to formou zasláním emailu, dopisu nebo osobní návštěvou na provozovně firmy Valmax Led              
Eco s.r.o. 

 

V Brně dne………………………  

Jméno……………………………. 

Podpis…………………………… 


