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Jeśli Twój sklep posiada w ofercie następujący asortyment Fabryki Firanek i Koronek Haft: firany 

metrażowe, tkaniny metrażowe, konfekcję stołową, konfekcję okienną, to zgłoś się do programu 

„Haft Style” 

 

Formularz zgłoszeniowy: 

Nazwa sklepu:……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko właściciela/li sklepu……..……………………………………………………… 

Adres sklepu……………………………………………………………………………………… 

NIP ................................................................................................................................................ 

Telefon…………………………………………………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………………………………………….. 

Strona www………………………………………………………………………………………. 

 

Jakie sklep posiada możliwości na eksponowanie udziału w programie Haft Style: 

Kaseton zewnętrzny dwustronny (przywieszany jednym bokiem nad wejściem do sklepu lub 

nad/obok wystawy)* 

Naklejka promująca udział w programie na drzwi / witrynę okienną 

 

* Koszt związany z zawieszeniem oraz użytkowaniem kasetonu ponosi sklep  

 
Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz umieszczanie ich w informatycznej bazie danych 
Fabryka Firanek i Koronek Haft, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku Nr101, pozycja 926, z 
późniejszymi zmianami), z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych. Administratorem bazy jest Fabryka Firanek i Koronek 
Haft S.A, Złota 40 62-800 Kalisz. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich 
poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Wyrażam również zgodę na przesyłanie mi także drogą elektroniczną materiałów informacyjnych dotyczących programu "Haft Style", wyrobów 
Fabryka Firanek i Koronek Haft S.A. oraz informacji o promocjach. Niniejszym potwierdzam prawdziwość podanych informacji oraz akceptuję 
regulamin programu "Haft Style". 
 
 
 

Data....................................................... Podpis........................................................................ 
 
 
 
 
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: 
Fabryka Firanek i Koronek Haft S.A., Złota 40 62-800 Kalisz z dopiskiem „Haft Style”, bądź 
przekazać go przedstawicielowi Fabryki Firanek i Koronek Haft S.A. 
 

        

        Fabryka Firanek i Koronek „HAFT” Spółka Akcyjna 
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