E-mail cím: maok@t-online.hu
(szkennelve e-mail-hez csatolni a megrendelőt – csak az 1.oldalt) vagy
FAX: 06-1-413-2493
MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA
1078 Budapest, István u. 11.

Alulírott, a MÁOK ______________________megyei Szervezetének tagja, a
………….-PE/MÁOK számú praxis engedélyes vállalkozás(om) nevében
megrendelek 10 db*, vagy 20 db*, a vonatkozó jogszabálynak megfelelő
vénytömböt, melyre az alábbiakat kérem ráíratni:
*A kívánt darabszámot kérjük egyértelműen megjelölni!
A legyártandó vényen szereplő adatok:
Név:___________________________________________________________
(szolgáltató-állatorvos vagy vállalkozás neve)
Érvényes praxis engedély száma:________________-PE/MÁOK

Székhely:_________________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________________
Rendelő címe: ____________________________________________________________
Rendelési idő:____________________________________________________________

Kelt: ______________________________________
Köszönettel:
P.H.
__________________________________
szolgáltató-állatorvos aláírása
Számlázási név:___________________________________________________
Számlázási cím:___________________________________________________
ADÓSZÁM: _________________________________ (Kötelező megadni!!)
Szállítási cím:_____________________________________________________
(Az elkészült recept tömböket a nyomda erre a címre postázza ki!)

FIGYELEM! ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KÖVETKEZŐ OLDALON!
Kizárólag pontosan kitöltött, az állatorvos által aláírt és a használatában lévő
szolgáltató-állatorvosi bélyegzővel ellátott megrendelést áll módunkban elfogadni.
A megrendelést (CSAK az 1. oldalt!) szkenelve e-mailen vagy faxon is el lehet juttatni
a MÁOK országos irodájába./ címek a fejlécben /

E-mail cím: maok@t-online.hu
(szkennelve e-mail-hez csatolni a megrendelőt – csak az 1.oldalt) vagy
FAX: 06-1-413-2493
A MÁOK tájékoztatja a Megrendelőt, hogy
a) jelen megrendelésben foglalt személyes adatok kezelésének jogalapja szerződés
előkészítése,
teljesítése,
illetve
a
jogi
kötelezettség
(számviteliés
adójogszabályokban foglaltak alapján),
b) az adatok címzettjei a megrendelést teljesítő „Karcagi Nyomtan” (korábban Karcagi
Nyomda Kft) mint Megbízottnak az ügyfélkiszolgálással és pénzügyekkel, illetve
könyvvitellel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
c) az adatok kezelésében a Magyar Állatorvosi Kamara országos szervezete
adatfeldolgozóként működik közre,
d) az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnése után 5 év, illetve az
adójogszabályokban foglalt 8 év, a receptsorszám nyilvántartásban szereplő adatok
esetében 15 év,
e) az adatok feldolgozásához a Megbízott adatfeldolgozót vesz igénybe,
f) adattovábbításra jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor,
g) az adatkezelés érintettjeként kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat
személyes adatai kezelése ellen (jogszabályban meghatározott esetekben),
h) a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon, illetve szerződéses kötelezettségen
alapul és a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok megadása. Az
adatszolgáltatás elmaradása jelen esetben a szerződés megkötését illetve teljesítését
akadályozza,
i) az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a felügyeleti Hatóság felé,
j) az adatkezeléssel kapcsolatban további információ a MÁOK Adatkezelési
tájékoztatójában található (https://maok.hu/adatvedelmi_tajekoztato), a MÁOK
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége adatvedelem@maok.hu. A Karcagi
Nyomtan,
mint
adatkezelő
adatkezelési
tájékoztatójának
elérhetősége:
www.karcaginyomda.hu

Kizárólag pontosan kitöltött, az állatorvos által aláírt és a használatában lévő
szolgáltató-állatorvosi bélyegzővel ellátott megrendelést áll módunkban elfogadni.
A megrendelést (CSAK az 1. oldalt!) szkenelve e-mailen vagy faxon is el lehet juttatni
a MÁOK országos irodájába./ címek a fejlécben /

