
Nevypl ovat!

Distributorská smlouva (�Žádost o p ijetí do Klubu FM)
Doporu ení kandidáta na lena Klubu FM

Distributorská smlouva (o lenství v prodejní síti FM)   
1. Informace o distributorovi

íslo sponzora

Jméno a p íjmení anebo název spole nosti sponzora

Podpis sponzora

Datum narození (dd-mm-rrrr)
- -

íslo distributora

P íjmení distributora / název spole nosti 

Jméno distributora / název spole nosti

Rodné íslo ( íslo pasu u cizince) I DI

Adresa trvalého bydli�št  / sídla  rmy (ulice, . domu/bytu, obec/m sto, PS )

Koresponden ní adresa, pokud se odli�šuje od adresy trvalého bydli�št  / sídla spole nosti (ulice, . domu/bytu, obec/m sto, PS )

íslo telefonu / pevná linka íslo mobilního telefonu E-mailová adresa (Nutné uvést pro zaslání potvrzení registrace!)
2. P edm tem této smlouvy je upravení spolupráce mezi KOSMETIKA FM GROUP CZECH s.r.o. se sídlem Drobného 45a, Brno, PS  602 00, I : 25307011, DI : CZ25307011 (dále jen �„FM GROUP Czech�“) 
a distributorem (dále jen �„distributor�”). Distributor prohla�šuje, �že vstupuje do Klubu FM a vyjad uje svou v li být lenem v tomto klubu za podmínek uvedených ve v�šeobecných podmínkách lenství v Klubu 
FM a v marketingovém plánu, se kterými se ke dni podpisu této smlouvy seznámil a které akceptuje. Aktuální zn ní v�šeobecných podmínek lenství v Klubu FM a marketingového plánu jsou v�ždy p ístupná 
na www.fmgroup.cz nebo v ti�št né podob  u sponzora p i podpisu této smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu neur itou od dne podpisu.

3. Distributor se zavazuje po dobu trvání lenství v Klubu FM dodr�žovat ustanovení v�šeobecných podmínek lenství v Klubu FM a marketingového plánu.

4. Distributor tímto dává souhlas se zpracováním svých osobních údaj  nezbytných k administraci a spolupráci s FM GROUP Czech a té�ž  FM GROUP Andrzej Trawi ski, Sp.k. se sídlem �Žmigrodská 247, 
Wroclaw, Polsko (dále jen �„FM GROUP World�“) anebo oddílu FM GROUP, v databázi údaj  distributor -odb ratel  distributorské sít  FM, vytvo ené v rámci organizování mezinárodní sít  distributor  FM, 
vykonávající p ímý prodej produkt  FM systémem víceúrov ového marketingu (MLM), spojeného s realizací ustanovení této distributorské smlouvy a jejích p íloh, ve v�šeobecných podmínkách 
lenství v Klubu FM, v souladu s ustanovením zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a zm n  n kterých zákon  v platném zn ní. Distributor tímto dává FM GROUP Czech souhlas 

s postoupením svých osobních údaj  t etím osobám v souladu s ustanovením zákona . 101/2000 Sb. v platném zn ní.

Distributor tímto dává souhlas k tomu, aby mu byly zasílány obchodní informace elektronickou formou a té�ž formou sms zpráv (krátké textové zprávy), v etn  reklam a informací, které souvisí 
s marketingem produkt  a slu�žeb vystupujících na trhu pod zna kou FM.

FM GROUP World je správcem databáze údaj , v které se nacházejí osobní údaje ve�škerých zaregistrovaných distributor -odb ratel  FM GROUP World. FM GROUP Czech je správcem databáze údaj , 
ve které se nacházejí osobní údaje zaregistrovaných distributor -odb ratel  FM GROUP Czech. Cílem shroma�ž ování a spravování osobních údaj  distributor -odb ratel  je: registrace v databázi len  Klubu 
FM (databáze distributor -odb ratel ), která umo�ž uje nakupování a organizování distributorské sít  FM,  nan ní vyú tovaní a dokumentace ekonomických operací v souladu s po�žadavky p íslu�šných právních 
p edpis , po ítání bod , rabat  a odm n a té�ž pravidelná dokumentace, udr�žení kontaktu s distributory-odb rately a s jejich skupinami, vyhodnocování a porovnávání nejaktivn j�ších distributor , spolupráce 
v oblasti nabídky výrobk  a slu�žeb distributor m-odb ratel m, jejich�ž prodej zprost edkuje FM GROUP Czech anebo oddíl FM GROUP, realizace v rnostních program .

P íjemci osobních údaj  distributor -odb ratel  mohou být: a) ostatní distributo i-odb ratelé, b) subjekty osobn  anebo kapitálov  spojené s FM GROUP World a té�ž FM GROUP Czech, c) potencionální klienti 
FM GROUP World, FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP a té�ž t etí osoby, které vyjád í v li vstoupit do Klubu FM, d) kurýrní  rmy, které obsluhují FM GROUP Czech anebo oddíl FM GROUP a té�ž 
distributory-odb ratele, e)  rmy organizující akce pro distributory-odb ratele na základ  po�žadavku FM GROUP World anebo FM GROUP Czech, f), �školící  rmy, g) reklamní agentury, g)  rmy, které se starají 
o PR, i) operáto i (ve smyslu ustanovení v�šeobecných podmínek lenství v Klubu FM), j) distribu ní místa (ve smyslu ustanovení v�šeobecných podmínek lenství v Klubu FM).

Uzav ením distributorské smlouvy distributor dobrovoln  poskytuje své osobní údaje FM GROUP World a té�ž FM GROUP Czech a/nebo oddílu FM GROUP. Distributor má právo kdykoliv 
nahlí�žet do svých osobních údaj  a té�ž má právo kdykoliv po�žádat o jejich aktualizaci. Odmítnutí spravování osobních údaj  v souladu s vý�še uvedenými ustanovením je pova�žováno za odmítnutí 
uzav ení distributorské smlouvy.

5. Distributor tímto vyjad uje souhlas FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP ke zve ejn ní svých osobních údaj  na internetové stránce FM GROUP Czech anebo oddílu FM GROUP, která je dostupná 
i pro jiné ú astníky sít . V p ípad  nevyjád ení souhlasu bude na internetové síti distributor  vystupovat jen pod p id leným distributorským íslem.    

6. Distributor prohla�šuje, �že bude nakupovat produkty FM pro vlastní pot eby a té�ž pro pot eby len  rodiny a p átel, p ípadn  bude vykonávat obchodní (podnikatelskou) innost spo ívající v p ímém prodeji 
zakoupených produkt  FM pouze v souladu s p íslu�šnými p edpisy a zákony.

7. Jménem a na ú et / na základ  plné moci FM GROUP Czech prohla�šuje, �že FM GROUP Czech akceptuje podanou p ihlá�šku na lena Klubu FM a p ijímá distributora mezi leny Klubu FM dle podmínek 
uvedených v této smlouv , marketingovém plánu a v�šeobecných podmínek lenství v Klubu FM.

8. Smluvní strany se dohodly, �že ve�škeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou e�šeny v rozhod ím ízení p ed jediným rozhodcem, který bude jmenován 
p edsedou dozor í rady spole nosti Sdru�žení rozhodc , a. s., I : 63 49 66 58, se sídlem v Brn , P íkop 8. Jmenovaný rozhodce musí mít ukon ené vysoko�školské právnické vzd lání a musí být trestn právn  
bezúhonný. Smluvní strany se dále dohodly, �že �žaloba se podává výhradn  na adresu Sdru�žení rozhodc , a. s., poplatek za rozhod í ízení iní 2 % z hodnoty p edm tu sporu, nejmén  v�šak 5.000 K , ízení m �že 
být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat od vodn ní.

* v p ípad  souhlasu ozna te k í�žkem (X) 

 ano*

 ano*

 ano*

Místo a datum podpisu

Podpis zástupce a razítko FM GROUP Czech

Místo a datum podpisu

Podpis lena Klubu FM se statusem distributor 

Vyplnit na základ  potvrzení registrace!

Kód startéru

8 1 4 4 1 7 2

Pavel Kotala, RK Office s.r.o.

XXXXXXXXX  - Není povinný


