Ifylles av butik
Butik:

KONTOANSÖKAN

Distrikt:

Kontant:

*Obligatoriska uppgifter. Texta tydligt.

*

Org.nr / pers.nr ............................................................................................................................................................... Vi har redan konto på Swedol och vill koppla det till LRF Samköps avtal:

*

Företagsnamn ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*

Postadress...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*

Postnummer ............................................................................ Postort .........................................................................................................................................................................................................................

* Önskar faktura som:

Brev

EDI

PDF

E-postadress för faktura.....................................................................................................................................................................................

Ev. leveransadress ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer ............................................................................ Postort ..........................................................................................................................................................................................................................

*

Kontaktperson ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*

Tel. nr. .......................................................................................................................................... Mobilnr .......................................................................................................................................................................

*

E-postadress .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jag vill även ha inloggning till Swedols webbhandel (inloggningsuppgifter skickas ut via e-post).

OBS! Obligatorisk uppgift.
Fraktfritt vid order över 1000 kr exkl. moms. Jag samtycker till att få nyhetsbrev och bra erbjudanden samt inbjudan till VIP-dagar m.m. Vid kreditansökan tas alltid sedvanlig
kreditupplysning. Betalningsvillkor 30 dagar. Betalning skall vara Swedol AB tillhanda på fakturans angivna förfallodag. Vid skriftlig betalningspåminnelse tillkommer en
lagstadgad påminnelseavgift. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Eventuell anmärkning mot faktura skall göras inom 8 dagar efter fakturadatum. Uttagna
varor förblir vår egendom till dess att de till fullo betalts. Övriga försäljningsvillkor se vår hemsida swedol.se.
Det kan ta upp till två dagar tills kontot är aktiverat.

Kunden ska vid köp kunna legitimera sig och ange kundnummer. Detta konto gäller i samtliga Swedolbutiker.

FULLMAKT/FÅR AVHÄMTA

Fullmakten måste lämnas in före första inköpet, om någon annan än firmatecknaren får avhämta varorna.
Detta för att skydda dig som kund från att obehöriga personer hämtar ut varor på ditt kundnummer.
Följande personer får hämta ut varor för kundens räkning.
Namn:

Personnummer:

1 .................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

2 ................................................................................................................................................................................

...................................................................................................

3 ................................................................................................................................................................................

....................................................................................................

4 ................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
Denna fullmakt gäller tills den uppsäges av någon av parterna. Tänk på att uppdatera uppgifterna i fullmakten vid eventuella ändringar.

Underskrift:
Jag/vi har tagit del av och godkänner gällande kontobestämmelser samt LRF Samköps villkor (läs sida 2).
Jag/vi försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.
* Firmatecknare: ........................................................................................................................ Befattning: ................................................................................................................................................
* Namnförtydligande: ...............................................................................................................*Datum: ..........................................................................................................................................................................
Ifylles av butik Kontroll legitimation
Legitimation firmatecknare

Postadress huvudkontor
SWEDOL AB / kundreskontra
Box 631
135 26 TYRESÖ

Ifylld ansökan kan lämnas i butik, mejlas eller postas till
Swedol AB, alternativt skickas till: LRF Samköp AB, SVARSPOST,
205 771 12, 110 00 Stockholm.
Besöksadress huvudkontor
SWEDOL AB
Vindkraftsvägen 2
135 70 TYRESÖ

Telefon 08 - 742 47 50
Telefax 08 - 798 56 69
kund@swedol.se
www.swedol.se

Se villkor på baksidan >>
Org.nr 556127-6188
Innehavare av F-skattebevis

VILLKOR:
Behandling av personuppgifter rörande medlem i LRF, fysisk person och enskild firma
Du kan som medlem i LRF, fysisk person och enskild firma utnyttja avtal genom LRF
Samköp. Det innebär att ett avtal mellan Swedol AB och sökande ingås. Eftersom detta
erbjuds genom ett samarbete mellan LRF Samköp och Swedol AB behöver LRF Samköp
få information från Swedol AB om användningen av avtal för medlem i LRF, fysisk person
och enskild firma.
LRF Samköp AB är personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som
utförs av LRF Samköp AB på grund av användning av avtal för medlem i LRF, fysisk person och enskild firma och då särskilt av de personuppgifter som LRF Samköp erhåller
från Swedol AB på grund av användning av avtal för medlem i LRF, fysisk person och
enskild firma. Postadress: LRF Samköp AB, 105 33 Stockholm (se även http://www.lrf.se/
om-lrf/om-pul/personuppgiftspolicy/).
LRF Samköp AB avser att behandla uppgifter, såsom kundnamn, personnummer,
e-postadress och andra adressuppgifter, organisationsnummer samt uppgifter om,
genom nyttjandet av kundavtalet, gjorda inköp. Uppgifterna kan komma att användas
i kombination med andra uppgifter som LRF Samköp har, exempelvis om enskilda medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund ”LRF”. Uppgifterna kan även komma att användas
med uppgifter från externa register som t.ex. SPAR eller som LRF Samköp erhåller från
LRF, kunden själv och också från leverantörer utanför LRF-sfären vilka ingått samarbetsavtal med LRF Samköp eller som medlemmen inom ramen för LRF:s erbjudanden
skaffat konto hos eller på annat sätt utnyttjat erbjudande från, inkluderande sammanställning av inköpshistorik från olika leverantörer. Allt i syfte att göra marknads- och
kundanalyser, affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring, inkluderande att
framställa statistik, att utforma LRF Samköps erbjudanden till medlemmar och kunder,
kontakter med medlemmar och kunder inkluderat för att kontakta dig via e-post, telefon
eller annat medel för elektronisk kommunikation. Personuppgifter sparas under den tid
du har ett avtal för LRF-medlemmar, fysisk person och enskild firma, dock längst 60
månader eller så länge lag eller andra föreskrifter kräver att personuppgifterna sparas.
Samköp kan komma lämna ut kontaktuppgifter (dock ej leverantörs eller inköpshistorik)
till LRF & LRF:s servicebolag Lantbrukarnas Ekonomi AB ”LEAB” så att LRF & LEAB kan
matcha uppgifter i LRF:s medlemsregister. LRF Samköp AB är ett helägt dotterbolag till
LEAB.

Du har en rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen av personuppgifter.
En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till LRF Samköp
AB. Den uppgifter rör kan förstås även begära att personuppgifter rättas, raderas eller
blockeras och kan vidare kostnadsfritt begära att personuppgifter inte behandlas för
ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran ska vara skriftlig. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kommer LRF Samköp, vid mottagandet
av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för ändamålet
direkt marknadsföring och du kommer inte längre kunna få del av framtida rabatter och
erbjudanden genom direktmarknadsföring.
Samtycke till behandling av personuppgifter
LRF Samköp behöver behandla personuppgifter med samtycke för att kunna erbjuda
avtal för LRF medlem, fysisk person och enskild firma på de villkor som erbjuds. Ditt
samtycke till behandling av personuppgifter och profilering är obligatoriskt om du vill
kunna använda aktuellt kundavtal. Om du inte samtycker ska du inte ansöka om eller
använda kundavtalet. Ditt eventuella medlemskap i LRF påverkas inte.
Genom att lämna in ansökan för avtal så samtycker undertecknaren av ansökan till den
behandling av personuppgifter och profilering som beskrivs ovan. Detta samtycke kan
återkallas. Om undertecknaren återkallar sitt samtycke kommer LRF Samköp AB inte
längre att få del av uppgifter och tillgången till rabatt och erbjudanden och kundavtal för
LRF-medlemmar, fysisk person och enskild firma kan komma att begränsas.
Behandling av personuppgifter rörande kontaktpersoner för aktiebolag
LRF Samköp AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter för
kontaktpersoner på aktiebolag som vi erhåller, såsom namn, telefonnummer och andra
uppgifter med anknytning till bolaget du anges som kontaktperson för. Vi behöver
kontaktuppgifter för att kunna erbjuda bolaget tjänster från LRF Samköp. Uppgifterna
används till affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring, för att utforma
och utveckla LRF Samköps erbjudanden, för kontakt med bolaget och kontaktperson via
e-post, telefon, sms eller annat medel för elektronisk kommunikation. Vi kan komma att
lämna ut uppgifter om kontaktperson till andra bolag inom LRF-koncernen. Vi kan även
komma att lämna ut uppgifter till kontrakterade leverantörer som har uppdrag för oss.
Vi sparar dina personuppgifter tills vi får uppgift om annan kontaktperson eller aktuellt
avtal upphör. Du har rätt att en gång om året få information om vilka personuppgifter vi
har om dig, och hur vi har behandlat dem. Du kan självklart begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

