
REGISTRÁCIA NA ZASIELANIE FAKTÚR V ELEKTRONICKEJ PODOBE 

REGISTRATION TO E-INVOICING 

1 Prosím, vyplňte v prípade, že je doručovacia adresa iná ako fakturačná./ Please add your alterantive delivery address (if 
  different than company address). 
2 Prosím, vyberte z možností a zadajte vaše zákaznícke číslo TNT alebo FedEx./ Please choose the appropriate option 
 and type your TNT or FedEx account number.

3 Iné údaje, ktoré si želáte mať uvedené na faktúre./ Other informations you wish to be visible on invoice. 

Dátum 
Date 

_________________________ 
Pečiatka a podpis 

Stamp and signature 

Vyplnený formulár treba zaslať na adresu: 
accountrequest.sk@tnt.com 
Please send the completed form to: 
accountrequest.sk@tnt.com 

Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5165/B 
IČO: 31 351 603, IČ DPH: SK2020329113, ING Bank N.V., Bratislava, 
IBAN: SK37 73 00 0000 0090 0000 6139 

NÁZOV SPOLOČNOSTI: 
COMPANY NAME: Názov spoločnosti 

FAKTURAČNÁ ADRESA: 
INVOICING ADDRESS: Fakturačná adresa 

IČO: 
LOCAL IDENTIFICATION NUMBER: IČO 

DIČ: 
TAX IDENTIFICATION NUMBER: DIČ 

IČ DPH: 
VAT NUMBER: IČ DPH 

DORUČOVACIA ADRESA1: 
DELIVERY ADDRESS1: Doručovacia adresa 

E-MAILOVÁ ADRESA
NA ZASIELANIE eFAKTÚR:
EMAIL ADDRESS FOR DELIVERING
eINVOICES:

e-mail

TNT/FEDEX ZÁKAZNÍCKE ČÍSLO2: 
TNT/FEDEX ACCOUNT NUMBER2: TNT/FedEx Zákaznícke číslo 

KONTAKTNÁ OSOBA: 
CONTACT PERSON: Meno kontaktnej osoby 

INÉ3: 
OTHER3: Iné 

TNT Express Worldwide spol. s r.o. 

Pri starom letisku 14 
830 06 Bratislava 36 
Slovenská republika 

mailto:accountrequest.sk@tnt.com
mailto:accountrequest.sk@tnt.com

	1
	ZMLUVNÉ STRANY
	2
	PREDMET ZMLUVY
	4
	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
	Získavanie osobných údajov
	Osobné údaje TNT získava na základe uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí colných služieb, a to výlučne za účelom poskytnutia služieb špecifikovaných v tejto zmluve.
	Zoznam spracúvaných osobných údajov
	Osobné údaje TNT spracúva iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania, a teda výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí colných služieb.
	Na tento účel TNT spracúva najmä
	a) Meno
	b) Priezvisko
	c) Trvalé bydlisko
	d) Rodné číslo
	e) Údaje týkajúce sa zásielok nevyhnutné na poskytnutie služieb v rámci colného konania (najmä doklad o platbe a kópia objednávky)
	Poskytovanie osobných údajov
	Každý subjekt, ktorému sú osobné údaje TNT v zmysle nižšie uvedeného poskytované je povinný dbať na ich ochranu a dodržiavať dôvernosť pri oboznamovaní sa s nimi.
	a) V rámci spoločnosti TNT
	Cezhraničný prenos osobných údajov
	V prípade, že k cezhraničnému prenosu dochádza, sú uplatňované zásady uvedené v článkoch 44 až 49 GDPR, a teda prenos
	a) je uskutočňovaný na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti,
	b) sú prijaté iné primerané záruky, ako napríklad štandardné zmluvné doložky záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo schválený certifikačný mechanizmus alebo
	c) je prenos realizovaný na základe výnimky pre osobitné situácie, napríklad ak dotknutá osoba dala súhlas na takýto prenos alebo je prenos nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi TNT a dotknutou osobou.
	Bezpečnostné opatrenia
	Kontakt

	Text1: 
	Text14: 
	Textb: 
	Textc: 
	Text2d: 
	Text2f: 
	Text2m: TNT / FedEx
	Textbnv: 
	Text2as: 
	Text2cx: 
	Text2cc: 
	Date1_af_date: 


