UMOWA KONSULTANTA
www.livioon.com

info@livioon.com

Twój numer konsultanta

Dane sponsora
Numer Sponsora

dd

Nazwisko i imię Sponsora albo nazwa firmy

mm

rrrr

Data wypełnienia Wniosku o przyjęcie do Livioon Polska

Dane konsultanta
Nazwisko Konsultanta lub nazwa firmy jeżeli Konsultant prowadzi działalność gospodarczą
Imię Konsultanta lub nazwa firmy jeżeli Konsultant prowadzi działalność gospodarczą

Nr. PESEL

NIP

Adres zamieszkania/siedziby ulica, nr domu. nr mieszkania

Kod, miejscowość

Adres do korespondencji ulica, nr domu. nr mieszkania

Kod, miejscowość
Nr. telefonu 2

Nr. telefonu 1
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego

Nazwa banku

1. Jestem płatnikiem VAT

TAK

NIE

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na: otrzymywanie reklam i powiadomień związanych z marketingiem
produktów i usług z oferty Livioon pod znakiem handlowym Livioon.

TAK

NIE

3. Wyrażam zgodę na ujawnienie przez Livioon moich danych osobowych z imienia i nazwiska na stronie internetowej dostępnej dla innych uczestników Sieci
Sprzedaży. W przypadku braku zgody, będę występował na stronie Dystrybutorów tylko pod numerem ID.

TAK

NIE

4. Oświadczam, ze będę posiadał jedynie status Konsumenta (Odbiorcy) w związku z tym będę dokonywał zakupów w Livioon jedynie na użytek własny oraz
członków rodziny bądź przyjaciół, nie będę świadczył żadnych usług na rzecz Livioon i nie będę prowadził działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży
bezpośredniej produktów Livioon.

TAK

NIE

5. Oświadczam, ze zapoznałem się oraz w pełni akceptuję treść Regulaminu Livioon Polska , Regulaminu Sklepu Internetowego Livioon Polska oraz Planu Rozliczeniowego i
zobowiązuję się do przestrzegania ich treści. Plan i regulamin jest dostępny na stronie www.livioon.com oraz sklep.livioon.com.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Livioon Polska w celu: wykonywania postanowień UMOWY KONSULTANTA, REGULAMINU, PLANU
ROZLICZENIOWEGO, organizowania międzynarodowej Sieci dystrybucji, kontaktu z Konsultantami, realizacji programów motywacyjnych, wszelkich rozliczeń
(rabatów, punktów, prowizji) oraz dokonywania zakupów produktów Livioon. Przetwarzaniu podlegać będą następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz
ewentualny adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, numer ID oraz data utworzenia konta w systemie Livioon. Informujemy, ze Administratorem Twoich danych
osobowych jest LIVIOON POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Modlniczce 32-085 przy ul. Koralowej 10. NIP 5130237364 REGON 123082379
KRS 0000504483 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Adres email: info@livioon.com, telefon: 12 352-22-20, www.livioon.com. Informujemy, iż odbiorcami danych osobowych mogą być: firmy świadczące usługi informatyczne na
rzecz Livioon Polska, oddziały międzynarodowe i franczyzobiorcy, inni uczestnicy sieci sprzedaży Livioon oraz potencjalni współpracownicy, firmy kurierskie dostarczające
przesyłki z Livioon, firmy organizujące szkolenia, Eventy oraz wyjazdy dla Współpracowników Livioon.
7. Konsultant zawierając umowę konsultaskom dobrowolnie przekazuje swoje dane Livioon. Każdy Dystrybutor ma prawo wglądu w swoje dane i do złożenia wniosku o ich
aktualizację. W przypadku wycofania przez Konsultanta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych Umowa Konsultaska wygasa.
8. Strony oświadczają , ze znana jest im treść oraz warunki umowy , którą podpisują.

LIVIOON POLSKA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
NIP 5130237364

Miescowość i data

Podpis Konsultanta

Miescowość i data

Podpis Livioon Polska

A: ul. Koralowa 10
32-085 Modlniczka
Polska

t: +48 12 352 22 20
info@livioon.com
www.livioon.com

