Data:
Număr document plată (bon fiscal, virament etc):
Librăria (dacă plata a fost făcută printr-o librărie Sola Scriptura):

Suma:

FORMULAR COMANDĂ ABONAMENTE 2023 - EUR
Cod

Studii Biblice + alte publicaţii

Preţ abon.
Nr. abonamente
pe an/EUR
14
15
25
15
7
21
19
19
19
19
8

Preţ total

54100
54101
54102
54103
54104
54105
54107
54109
54111
54113
54115

Majori standard alb-negru
Instructori majori alb-negru
Majori + devoțional (interior color)
Comentarii E.G.White
Vești misionare
Adolescenţi
Juniori
Primară
Grădiniţă
Primii paşi
Veşti misionare pentru copii

54116

Prelegeri pt. Săpt. de Rugăciune 2022 – citiţi nota*

4

54117
54119
57111
54120

Devoţional – 2023 (broşat)
Devoţional pentru femei – 2023
Devoțional pentru tineri - 2023
Agendă pentru femei – 2023
Calendar perete – 2023 (comandați maximum

10
10
12
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gratuit

0

2
4

0
0

Gratuit

0

0,10
35
37
37

0
0
0
0
0

numărul de abonamente la SB-uri majori)

54121
54311

Calendar agendă – 2023
Comentarii zecimi și daruri - 2023
Făgăduinţe (comandați maximum dublul numărului de
membri din biserică)

54125
54122
54123
54124

Făgăduinţe (suplimentar)
Curierul Adventist
Viață+Sănătate
Semnele timpului

Total general:
*Notă: Doar pentru cei care NU sunt abonați la Curierul Adventist pe 2022.
Verificare total:
De reținut: Ghidurile de instructori Adolescenți, Juniori, Primară, Grădiniță și Primii pași vor fi disponibile
GRATUIT, pe site-ul www.viatasisanatate.ro și pe site-ul departamentului Școala de Sabat.
Numele și Prenumele:
Telefon:
E-mail:
Adresa livrare:

Plata abonamentelor de pe acest formular poate fi făcută folosind variantele de mai jos:
1. Accesând www.viatasisanatate.ro/plati;
2. Prin transfer bancar în contul RO57 BACX 0000 0009 2299 6001 deschis la Unicredit Bank, sucursala Ștefan cel
Mare
3. În librăriile Sola Scriptura.
Comanda poate fi depusă la oricare punct de lucru EVS sau trimisă prin e-mail la abonamente@viatasisanatate.ro
Termenul limită pentru trimiterea comenzii este 03 octombrie 2022.
COMENZILE VOR FI ÎNREGISTRATE DUPĂ CONFIRMAREA PLĂȚII
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ATENȚIE! VĂ RUGĂM SEMNAȚI FORMULARUL PE VERSO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

S.C. EDITURA VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE S.R.L.
Str. Cernica nr 101, oraş Pantelimon, jud. Ilfov
Registrul Comerţului: J23/3442/05.12.2012 CUI: RO6710635
Tel: 021.323.00.20 Fax: 021.323.00.40,
Email: secretariat@viatasisanatate.ro, www.viatasisanatate.ro

PROCEDURA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil
Regulamentul European 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulaţie a acestor date
("Regulamentul").
Scopul principal al acestuia este creșterea
nivelului de protecţie a datelor personale
și crearea unui climat de încredere care să
permită fiecărei persoane controlul
asupra propriilor date.
Aplicăm integral prevederile acestui
regulament, pe tot parcursul colectării,
stocării și prelucrării datelor
dumneavoastră personale.
Considerăm că este potrivit să vă
informăm cum protejăm datele
dumneavoastră personale și cum ne
însușim prevederile Regulamentului.
1. Ce date personale prelucrăm
Datele personale pe care le prelucrăm
sunt, Numele și Prenumele, adresa
poștală, numărul de telefon și adresa de
e-mail. Toate aceste date le folosim doar
în urma exprimării consimţământului
dumneavoastră direct.
2.

Cum colectăm datele
dumneavoastră
Colectăm datele dumneavoastră prin
formularul de comandă, prin crearea
unui cont de client în magazinul nostru
online sau prin înregistrarea unei
comenzi telefonice.
3.

Cum prelucrăm datele
dumneavoastră personale și cu
ce scop
Prelucrăm datele oferite de
dumneavoastră pentru a vă putea
prelucra comenzile, în vederea expedierii
lor și pentru a vă putea oferi produse și
servicii personalizate, respectiv cât mai
apropiate de interesele dumneavoastră.
Pentru acestea, respectiv pentru
comunicările de marketing direct, vom
ţine întotdeauna cont de opţiunile
dumneavoastră.
4.

Comunicăm datele
dumneavoastră personale către
terţe entităţi
Pentru a-ţi oferi servicii cât mai
competitive, pentru îndeplinirea
obligaţiilor legale ce ne revin sau în alte
scopuri legitime este posibil să

transmitem datele dumneavoastră
personale către autorităţi publice sau
împuterniciţi către care am externalizat
furnizarea anumitor servicii din România
sau din afara ei sau a Uniunii
Europene/Spaţiului Economic European,
asigurându-ne însă întotdeauna că există
garanţii adecvate pentru protejarea
datelor dumneavoastră.
Pentru a putea livra produsele către
dumneavoastră, o parte din datele
primite de la dumneavoastră sunt
furnizate Companiei Naţionale Poșta
Română, Fan Courier și BooKurier. Aceste
companii asigură servicile de transport
pentru produsele expediate către
dumneavoastră.
5.

Cât timp prelucrăm datele
dumneavoastră cu caracter
personal
Datele dumneavoastră personale sunt
prelucrate pe tot parcursul relaţiei
noastre contractuale și/sau până la
modificare opţiunilor dumneavoastră. Vă
informăm că aveţi posibilitatea de a
solicita ștergerea tuturor datelor
dumneavoastră din bazele noastre de
date, cu excepţia situaţiilor în care
legislaţia în vigoare impune alte condiţii
speciale de păstrare și arhivare a datelor.
6.

Care sunt drepturile
dumneavoastră și cum pot fi
exercitate
Pe lângă drepturile existente, de la data
aplicării Regulamentului beneficiaţi de
drepturi adiţionale. Iată lista completă a
drepturilor pe care le aveţi:
6.1 - Dreptul la informare – puteţi solicita
informaţii privind activităţile de prelucrare
a datelor tale personale;
6.2 - Dreptul la rectificare – puteţi
rectifica datele personale inexacte sau le
puteţi completa;
6.3 - Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul
de a fi uitat") – puteţi obţine ștergerea
datelor, în cazul în care prelucrarea
acestora nu a fost legală sau în alte
cazuri prevăzute de lege;
6.4 - Dreptul la restricţionarea prelucrării puteţi solicita restricţionarea prelucrării în
cazul în care contești exactitatea datelor,
precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
6.5 - Dreptul de opoziţie – puteţi să vă
opuneţi, în special, prelucrărilor de date
care se întemeiază pe interesul nostru
legitim;

6.6 - Dreptul la portabilitatea datelor puteţi primi, în anumite condiţii, datele
personale pe care ni le-ai furnizat, într-un
format care poate fi citit automat sau
puteţi solicita ca respectivele date să fie
transmise altui operator;
6.7 - Dreptul de a depune plângere puteţi depune plângere faţă de
modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal;
6.8 - Dreptul de retragere a
consimţământului – în cazurile în care
prelucrarea se întemeiază pe
consimţământul tău, ţi-l puteţi retrage
oricând. Retragerea consimţământului va
avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea
efectuată anterior retragerii rămânând în
continuare valabilă;
6.9 - Drepturi suplimentare aferente
deciziilor automate: puteţi cere și obţine
intervenţia umană cu privire la respectiva
prelucrare, vă puteţi exprima propriul
punct de vedere cu privire la aceasta și
puteţi contesta decizia.
Vă puteţi exercita aceste drepturi, fie
individual, fie cumulat, foarte ușor, prin
simpla trimitere a unei solicitări la sediul
nostru din Pantelimon, str. Cernica 101,
Ilfov, la adresa de e-mail:
dpo@viatasisanatate.ro
În plus, am numit o persoană pentru
Protecţia Datelor care poate fi contactată
dacă există nelămuriri cu privire la orice
aspect ce ţine de protecţia datelor
personale, prin transmiterea unei cereri la
datele de contact anterior menţionate.
Nu în ultimul rând, trebuie să știţi că
informaţiile complete și permanent
actualizate privind prelucrarea datelor
personale pot fi găsite pe site-ul nostru,
la adresa https://www.viatasisanatate.ro
Sunt de acord ca Editura Viaţă și
Sănătate să prelucreze datele mele
furnizate pe acest formular.
Data

Semnătura

