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2. Я заявляю, що я вступаючи в Клуб FM GROUP, виражаю волю участі в ньому відповідно до умов Маркетингового плану, Регламенту Клубу FM GROUP та Етичного Кодексу, Я отримав 
екземпляр Маркетингового плану, Регламенту Клубу FM GROUP та Етичного Кодексу, і я знайомий з їх змістом, який повністю приймаю. 

3. Зобов’язуюсь в період членства в Клубі FM GROUP дотримуватися положень Регламенту Клубу FM GROUP, Маркетингового плану та Етичного Кодексу.

4. Я згоден отримувати комерційну інформацію на надану мною адресу електронної пошти або номер телефону, тобто на одержання рекламних оголошень і повідомлень, пов’язаних 
з маркетингом продукції та послуг, що виступають в торговому обороті під знаком „FM GROUP” та Клубу FM GROUP.

5. Виражаю згоду на розкриття FM GROUP моїх особистих даних на інтернет сторінці FM GROUP доступну для інших учасників Мережі. У разі незгоди, на сайті Мережі я буду виступати 
тільки під наданим мені Партнерським номером (Номером дистриб’ютора).

6. Я даю згоду на обробку моїх персональних даних і даних, необхідних для розрахунку та співпраці з FM Group World Аотур Травінський ТзОВ, що знаходиться в Вроцлаві, 
в. Змігродська 247 (KRS: 0000268185, NIP: 895-187-00-93), далі „FM GROUP World”, а також через FM GROUP Україна з головним офісом, що знаходиться за адресою, в базі даних 
Бізнес-партнерів (Дистриб`юторів ), створеної в рамках організації міжнародної мережі, в цілях, пов’язаних з реалізацією положень цієї Угоди та додатків до неї. Виражаю згоду на 
передачу моїх особових даних через FM GROUP World третім особам.
FM GROUP World є адміністратором бази даних, яка включає в себе персональні дані всіх зареєстрованих Бізнес-партнерів (дистриб’юторів), а також FM GROUP Polska є 
адміністратором бази даних, в якій знаходяться особові дані Бізнес-партнерів (дистриб’юторів) FM GROUP Polska. Метою збору та обробки даних є: реєстрація в Клубі FM GROUP, що 
дозволяє придбання товарів та організацію Мережі, фінансові розрахунки та документування господарських операцій, розрахунки пунктів, знижки та винагородження та належна 
документація, підтримка контактів з іншими бізнес-партнерами (Дистриб’юторами) та їх групами, заохочення найбільш активних Бізнес-партнерів (Дистрибюторів), реалізація 
співпраці в рамках пропозицій бізнес-партнерами (Дистриб’юторами) товарів і послуг, в яких посередником продаж є FM GROUP Україна, реалізації мотиваційних програм та 
систем стимулювання.
Отримувачами особових даних можуть бути: (a) решта Бізнес-партнерів (Дистриб`ютори), (b) суб`єкти, особисто або фінансово пов’язані з FM GROUP World або FM GROUP World 
Україна, потенційні клієнти FM GROUP World, FM GROUP Україна та треті особи, які декларують волю вступу до Клубу FM GROUP, (d) кур’єрські фірми , що обслуговують  FM GROUP 
Україна або Бізнес-партнер (Дистриб’ютор), (e) фірми, що організовують свята для Бізнес-партнерів (Дистриб’юторів) на прохання FM GROUP World або FM GROUP Україна, (f) фірми, 
що проводять навчання, (g) рекламні агенції, (h) фірми, що займаються PR, (i) Оператори. Бізнес-партнер (Дистриб’ютор), заключаючи даний Договір підтверджують добровільну 
передачу особових даних FM GROUP World або FM GROUP Україна. Бізнес-партнер (Дистриб’ютор) має право перевіряти свої особові дані і право складання Договору про їх 
актуалізацію в будь-який час. 
Відсутність згоди на обробку особових даних, згідно вище поданих постанов, рівнозначне з відсутністю згоди на підписання даного Договору.

7. Я згоден отримувати кореспонденцію електронною поштою на адресу, вказану мною.

8. Я згоден з публікацією даних і зображення на веб-сайті та в виданнях, публікаціях FM GROUP Польща World, FM GROUP Україна World.

 так** 

 так** 

 так** 

 так** 

 так** 

Діючи від імені FM GROUP Україна заявляю, що приймаю у Бізнес-партнери 
(Дистриб’ютори) в Клуб FM GROUP відповідно до умов цього Договору, 

Маркетингового плану, Регламенту Клубу FM GROUP та Етичного Кодексу..

* непотрібне закресліть
** позначте хрестиком(х), якщо даєте згоду

Дата, підпис представника FM GROUP Україна та печатка фірми

Прізвище,ім’я або компанія / назва *, що веде господарську діяльність. Якщо немає Спонсора, то фірма призначить 
сама..

Прізвище, ім’я або компанія / назва *, що веде господарську діяльність, якщо особа, що рекомендує, веде господарську 
діяльність.

Номер Спонсора

Номер та Серія паспорта* ЄДРПОУ (заповнює підприємець)Ідентифікаційний код*

так ні являюсь повнолітньою особою 

Номер стаціонарного телефону Номер мобільного телефону Адреса електронної пошти

Прізвище та ім’я  Бізнес-партнера (Дистриб’ютора), компанія / назва *, що веде господарську діяльність, якщо Бізнес-партнер (Дистриб’ютор) веде господарську діяльність.

Повна адреса місця проживання / офісу *: місто, поштовий індекс, вулиця, номер будинку / квартири *

Поштова адреса, якщо відрізняється від домашньої адреси / офісу *: місто, поштовий індекс, вулиця, номер будинку / квартири *

Ім’я особи, що представляє / що контактує з FM GROUP (заповнює підприємець)

Дата, підпис Бізнес-партнера (Дистриб’ютора)

1. Інформація про Кандидата в Бізнес-партнери (Дистриб’ютори):

Номер Стартового пакета Номер Бізнес-партнера

Номер того, що рекомендує

UA
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 так** 



ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВСТУПУ ДО КЛУБУ FM (ЕТИЧНИЙ КОДЕКС) 
1. Всі кандидати, заяви яких були розглянуті, стають членами клубу. 
2. Кандидат стає членом клубу з моменту підтвердження заяви. 
3. Кандидат залишається членом клубу, зобов’язується купити стартпакет та презентувати 

продукти серії FM. 
4. Член клубу купує продукцію на власні потреби, або веде підприємницьку діяльність від власного 

імені. 
5. Член клубу не є працівником, або агентом клубу FM Україна, згідно з цим не має права приймати 

будь-яких рішень від імені клубу FM Україна. 
6. Член клубу не є працівником, або агентом свого спонсора. 
7. Член клубу не має права використовувати мережу дистрибуції FM Group Україна для продажу 

парфумів інших фірм, бути бізнес-партнером інших фірм або поширювати інформацію, яка може 
пошкодити фірмі FM Group Україна. 

8. FM Group Україна є адміністратором бази даних, в якій знаходяться особисті дані всіх 
зареєстрованих членів клубу FM, FM Group Україна опрацьовує особисті дані і дані про 
розрахунки і співпрацю з FM Group Україна. 

9. Метою збирання особистих даних членів клубу FM є реєстрація членів в базі даних клубу 
відповідно до чинного законодавства України, умов співпраці та плану маркетингу. 

10. Кожен член клубу має право ознайомитись з своїми особистими даними і зробити їх оновлення. 
11. Умови клубу FM, що зобов’язують всіх членів: 
 А). підтверджую і згідний з етичним кодексом і регламентом члена клубу FM які є розміщені в 

плані маркетингу та на сайті www.ua.fmworld.com і являються невід’ємною частиною договору. 
  
 Б). вчасно приймати посилки і проводити проплати, а в випадку не отримання товару взяти на 

себе повну відповідальність. 
12. FM Group має право застосувати міри до бізнес-партнера, який порушує умови співпраці з 

фірмою і не виконує взятих на себе обов’язків: 
 - забрати право на спонспорування; 
 - тимчасово призупинити дію договору з бізнес-партнером, що означає втратити право купувати 

продукти в FM Group, а також втрачає право на отримання бонусів та премій на час припинення 
дії договору. 

13. Член клубу може в будь-який момент анулювати договір члена клубу FM на підставі заяви. 
14. Член клубу зобов’язується придбати товару на суму 150 П.В. протягом року. 
15. Член клубу, який отримує премію зобов’язується щомісяця придбати товару на суму 100 П.В. 
16. Член клубу зобов’язується дотримуватись цін каталогу. 
17. Після розірвання договору з клубом FM не можна зареєструватися на це саме прізвище протягом 

6 наступних місяців. 
18. Детальна інформація на сайті www.ua.fmworld.com . 
 
 
1. Кур’єрська доставка за вказаною адресою. 
2. Передоплата за продукцію здійснюється на банківський рахунок. 
 

        FM GROUP COSMETIC UKRAINE 
         

        e-mail: fmgroup@ua.fm 
        сайт: www.ua.fmworld.com  

         моб.тел.: (067) 672-88-04 
моб.тел.: (067) 672-88-84 
моб.тел.: (066) 730-30-01 
моб.тел.: (095) 036-65-71 
моб.тел.: (093) 348-24-91 
моб.тел.: (067) 672-89-28 

факс: +380322971107 
багатоканальний телефон: (032) 297-11-05 

         Skype: fmgroupua 


