
Dane personalne:

Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy:

Osoba kontaktowa:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

Strona WWW:

Dodatkowe informacje:

1  - Od kiedy prowadzisz działalność gospodarczą?

........................................................................................

2  - W jakiej branży działa Twoja firma:

a) Architektura Krajobrazu       b) Architektura Wnętrz       c) Architektura Budowlana       d) Urbanistyka       e) Projektant ogrodów       f) inna - jaka? ........................... 

3  - Rodzaj działalności Twojej firmy?

a) Działalność jednoosobowa       b) Biuro projektowe 1-10 osób       c) Biuro projektowe  powyżej 10 osób       d) inny - jaki? ...........................

4  - Jaki jest zasięg działalności Twojej firmy?

a) Województwo       b) Cała Polska       c) Unia Europejska       d) Świat

5  - Kto jest kluczowym klientem Twojej firmy?

a) Klient prywatny       b) Klient biznesowy       c)  Instytucje rządowe       d) Urzędy Miejskie       f) inny - jaki? ........................... 

6 -  Jaką grupą produktów Terra Group jesteś zainteresowany?

a) Wieże kwiatowe       b) Donice XXL       c) Meble miejskie       d) Dekoracje świąteczne XXL       e) Donice ozdobne       f) Designerskie meble       g) inna - jaka? ...........................

FORMULARZ PARTNERSKI
Jeśli jesteś zainteresowany / zainteresowana przyłączeniem się do sieci Partnerów Terra Group®, 
prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres e-mail info@terra-pl.eu lub 
faksem na numer 68 414 54 25.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Sowińskiego 42A, 65-419 Zielona Góra, Polska
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@terra-pl.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe – Profit S.C.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Terra Group
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 42a
65-419  Zielona Góra
NIP: 928 000 48 01

T: 68 455 62 69
F: 68 414 54 25
E: info@terra-pl.eu
www.terra-pl.eu

data i podpis:  ..........................................................................................................


