HALLELUJA KIADÓ • MEGRENDELŐLAP ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP • 2018
– Megrendelő neve*:
– Megrendelő címe*:
– Számla címe, ha eltér a Megrendelő címétől*:
– Megrendelő telefonja és/vagy mobil száma:
(kapcsolattartáshoz és a csomag kiszállításhoz szükséges!)

– Csomag címe, ha eltér a Megrendelő címétől*:
– Kereskedő/viszonteladó adószáma*:
(elegendő az első alkalommal megadni!)

– E-mail címe megadása kapcsolattartáshoz*:
– E-mail címe megadása hírlevélküldéshez:
(Csak akkor tudunk hírlevelet küldeni Önnek, ha jóváhagyja
alul az Adatkezelési hozzájárulás résznél az első „hírleveles”
nyilatkozati rublikát!)

• Vásárlói csoportba való besorolás (kérjük tegyen X-et az Önre érvényes kategória rublikája négyzetébe!)
– Ajándékozásra vásárolok:

– Kereskedő/viszonteladó:

– Iratterjesztőként eladásra vásárolok:

• Választott fizetési mód (tegyen X-et a kiválasztott rublika négyzetébe!) Csak megrendeléskor töltendő ki!
– Utánvételes:

– Előre utalás:

– Banki átutalás:

– Postai csekk:

Csak törzsvásárlók választhatják!

Csak törzsvásárlók választhatják!

• Postai szállítási idő kiválasztása (tegyen X-et a kívánt rublika négyzetébe!) Csak megrendeléskor töltendő ki!
– 2 napos (normál):

– 1 napos (kicsit drágább):

* Ezeket az adatokat a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges megadnia, ha csak hírlevélre kíván feliratkozni, akkor elegendő a név vagy felhasználónév és e-mailcím megadása is!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ: A 2018. 05. 25-től hatályba lépő új – a magánszemélyek személyes adatai védelméről
szóló – Európai Uniós adatvédelmi szabályozással – (a GDPR-el) összhangban minden ügyfelünknek nyilatkoznia kell a
kiadónktól való megrendeléskor a lenti szempontok alapján, – hogy a jogszabályi kötelezettségnek megfelelhessünk és így
zökkenőmentessé tehessék ügyintézéseinket –. Kérjük a fenti adatlapot szíveskedjenek teljeskörűen kitölteni, majd az oldal
alján lévő adatkezelési hozzájárulásokról nyilatkozni (tegyen X-et a jóváhagyni kívánt négyzetekbe!)
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van a személyes adatairól rendelkezni (hozzáférés, megtekintés, helyesbítés, törlés és korlátozás
tekintetében). Kérdéseivel kapcsolatban a következő elérhetőségen fordulhat hozzánk: info[kukac]halleluja[pont]hu e-mail címen.

KÉRJÜK SZÍVESKEDJENEK ELOLVASNI – A LENTI PIROSSAL MEGJELÖLT RÉSZBEN LÉVŐ LINKEN
– AZ „ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT” ÉS MINDEN MEGRENDELÉSKOR ÉS
REGISZTRÁCIÓKOR JÓVÁHAGYNI AZT, MIVEL MEGRENDELÉSÜK ENÉLKÜL NEM TELJESÍTHETŐ
ÉS MEGADOTT ADATAIK ENÉLKÜL JOGSZERŰEN NEM HASZNÁLHATÓK!

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK (az adatvédelmi- és adatkezelési tájékoztatók ismeretében és elfogadásával)
HÍRLEVÉLKÜLDÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Halleluja Kiadó Kft. az általam
megadott e-mail cím(ek)-en részemre – hozzájárulásom visszavonásáig – Hírleveleit megküldje (újdonságok, akciók, vásárok és
egyéb tájékoztatások kapcsán).
POSTAI CÍMRE REKLÁMANYAG KÜLDÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Halleluja Kiadó
Kft. az általam megadott postai címemre – hozzájárulásom visszavonásáig – általános, tájékoztató jellegű anyagot,
hírlevelet vagy egyéb tájékoztatásokat és ajánlatokat küldjön termékeiről, egyéb tudnivalókról.
POSTAI CSOMAGKÖVETÉS ÉS KISZÁLLÍTÁS ÉRTESÍTÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS: Hozzájárulok ahhoz, hogy
megrendeléseim teljesítésekor a Halleluja Kiadó Kft. részére az általam megadott e-mail címet, vagy telefonszámot a
csomagszállító cég (Magyar Posta Zrt. mint adatfeldolgozó) részére a csomag kiszállításkori értesítése céljából átadja.
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ELFOGADÁSA*: Az Adatkezelési és adatvédelmi
tájékoztatót megismertem és elfogadom. (A tájékoztatókat lásd itt: http://www.halleluja.hu/megrendeles.htm#adatvedelem).
Fenti adataim megadásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek és – hozzájárulásom
visszavonásáig – hozzájárulok azok kezeléséhez. Ha megadott adataikban a későbbiek során bármilyen változás állna be, ezt a
nyilatkozati pontot mindig jóvá kell hagyniuk ahhoz, hogy megváltozott adataikat is használhassuk.
Dátum: 201…. …………………………. hó …………

FONTOS TUDNIVALÓK A MEGRENDELÉSEKHEZ: – Megrendelések teljesítését csak 3.000 Ft felett vállaljuk!
– Iratterjesztők számára a táblázatban az „Egyéb” rovat kitöltése kötelező! Kérjük megjelölni esetükben soronként ha a
rendelt tétel eladásra = E, vagy ajándékozásra = A kerül.
– 30.000Ft feletti megrendeléseiknél a (2 napos kiszállítás) – normál – postaköltségét átvállaljuk!
– További kedvezményeink: 50.000Ft feletti megrendeléseiknél 5% engedmény jár (mindkét árkategória esetén)
100.000Ft feletti megrendeléseiknél 10% engedmény jár (mindkét árkategória esetén)
Jelen megrendelésemet a www.halleluja.hu/megrendeles.htm oldalon lévő rendelési feltételeket ismeretében és elfogadásával adom le.
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