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Dobrý den paní ,
 
potvrzuji prijetí Vaší objednávky.
 
 
S pozdravem

Dispečer servisu – Praha
RACCOON s.r.o.
Novosibrinská 667, 190 16
Praha - Újezd nad Lesy
Česká republika
tel.: 
mob.: 
e-mail: 
             servis.praha@raccoondoors.com
web:     www.raccoondoors.com
 

 
In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April, 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter
"GDPR"), please allow us to inform you that our company, RACCOON  s.r.o., is processing your personal data, in particular the name,
permanent residence or registered office and e-mail address, for the purpose, on the basis of and to the extent as specified in the Information
on processing personal data available at the website http://www.raccoondoors.com
 
V souladu s Narízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údaju a o volném pohybu techto údaju a o zrušení smernice 95/46/ES (dále rovnež „GDPR“) si Vás dovolujeme
informovat, že spolecnost RACCOON s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, zejména jméno, príjmení, bydlište ci místo podnikání a e-mailovou
adresu, za úcelem, na základe a v rozsahu uvedeném v Informaci pro subjekty osobních údaju o zpracování osobních údaju, dostupné na
internetových stránkách spolecnosti http://www.raccoondoors.com
 
 
 

From:  
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:51 AM
To: 
Subject: Objednávka 2018/H/0863
 
Dobrý den,
 
v príloze zasílám objednávku a prosím o její vyrízení.
 
Dále Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do registrů
smlův vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku.
 
V prípade nedisponování vzorů pro potvrzení objednávky, zašlete prosím potvrzení v tele e-mailů, který můsí být
v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat.
Predem velice dekůji.
 
S pozdravem
 

nákupní referent
STÁTNÍ ÚSTAV Telefon: 
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PRO KONTROLU LÉČIV
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