FISA DE CONTACT SUBCONTRACTOR / PARTENER
Va multumim ca ne contactati pentru a explora posibilitatile unei colaborari cu firma Innight
Romania Express Srl.
Pentru a putea stabili oportunitatea unei astfel de colaborari va rugam sa ne furnizati cateva
informatii despre firma dvs., si activitatea societatii.
Daca sunteti de acord sa ne furnizati aceste informatii va rugam completati acest formular si sa-l
trimiteti la adresa : operations@innight.ro

Denumire firma
CUI
Locatie firma
Zona unde isi desfasoara activitatea
Numarul de masini in parcul propriu
Numarul de masini disponibile
Descriere parc auto (tip auto, volum/greutate utila, an fabricatie)

Numar soferi
Experienta in distributie / curierat

Colaborari cu alte firme de curierat

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Prin trimiterea acestor date care pot contine si date cu caracter personal sunt de acord cu prelucrarea,
stocarea si arhivarea acestora in scopul:
-

De a fi pre-evaluat in vederea stabilirii unei posibile colaborari

De a fi contactat in vederea stabilirii detaliilor privind o posibila colaborare
De a fi contactat pentru a primi oferta de colaborare
Toate datele furnizate vor fi tratate in mod confidential de catre Innight Romania Express Srl si nu vor fi
divulgate catre terti.
Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale.
În aceste condiţii, pun la dispoziţia acestuia, de bună voie si din proprie initiativa datele personale ale
subsemnatului/ei pentru scopurile menţionate mai sus şi, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în
conformitate cu Legea 677, a datelor personale.
Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă,
întemeiată, datată și semnată trimisa la adresa sediului firmei Innight Romania Express Srl.

SUNT DE ACORD

NU SUNT DE ACORD

