
АНКЕТА 
 
 

Назва дилера: _____________________________________________________________ 
 
Контакти дилера: __________________________________________________________ 
 
 

1. ПІБ: ________________________________________________________________ 
 

2. Тел.:________________________________________________________________ 
 

3. Email: _______________________________________________________________ 
 

4. Назва компанії/господарства: ___________________________________________ 
 

5. Місце розташування компанії/господарства: _______________________________ 
 

6. Серійні номери машин, на які буде встановлено CLAAS Telematics Pro: 
 

  

  

  

  

  

 
Компанія CLAAS Україна надає можливість фермерам, техніка яких має відповідне обладнання, 
безкоштовно скористатися сервісом CLAAS TELEMATICS Professional та ліцензійним модулем 
Автоматичного документування даних протягом одного року1. Зателефонуйте своєму дилеру в 
регіоні, щоб отримати допомогу по підключенню та користуванню системою TELEMATICS.  

Дана пропозиція дійсна для власників машин, обладнання яких дозволяє використання CLAAS 
Telematics Pro. Якщо ви не впевнені в наявності необхідного обладнання - зверніться до дилера. 
 
Дана пропозиція діятиме при подачі заяви до 31.08.2022. З додатковими умовами акції ви можете 
ознайомитись на офіційному сайті: www.claas.ua 
 
Заява про згоду на зберігання та обробку персональних даних для маркетингових цілей    
 
 Так, я бажаю отримувати від компанії CLAAS2 інформацію про рекламні та маркетингові заходи, в тому 
числі рекламну комунікацію стосовно продуктів та послуг марки CLAAS через вказані нижче канали зв'язку: 

 Поштова адреса     
 Телефон / Служба мобільних повідомлень  
 Електронна адреса     
 Веб-сайти / Застосунки для розсилки Push-повідомлень / Застосунки

З метою отримання інформації про рекламні та маркетингові заходи, в тому числі рекламну інформацію 
стосовно продуктів та послуг марки CLAAS я надаю згоду на обробку моїх вищезазначених даних 
(персональних даних), зокрема відомостей про підприємство, яке я представляю, параметрів машин, 
персональних ідентифікаційних даних (напр., прізвища), контактних даних, інформації стосовно аналізу моїх 
інтересів, моєї поведінки користувача та послуг, якими я користуюся. Моя згода також поширюється на 
рекламну комунікацію стосовно сільськогосподарської інженерної продукції з третіми особами- 
постачальниками продукції, які є партнерами Компанії CLAAS сторонніх виробників (напр., ґрунтообробного 
обладнання, добрив та технологій їхнього внесення, посівних машин, виробів для захисту рослин, ПЗ для 
керування фермерським господарством), яка реалізується компанією CLAAS.  

Строк дії: згода на обробку персональних даних діє протягом необмеженого терміну, але не довше, ніж це 
необхідно відповідно до цілей обробки, передбаченими цією згодою. 
 



Надана мною згода є добровільною. Я можу в будь-який час  змінити її без пояснення причин, а також 
відкликати її з дією на майбутнє, надіславши електронне повідомлення на адресу [data-protection-
ua@claas.com]. 
 
Докладніше про це Ви можете дізнатися в розділі Інформація про захист даних на офіційному сайті компанії 
CLAAS Україна: www.claas.ua 
 
 
1 Надання ліцензії CLAAS Telematics Pro відбувається згідно до умов акції та загальних ліцензійних умов, з якими можна 
ознайомитись на офіційному сайтіі: www.claas.ua/telematics-for-ua 
2 CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH, загальна адреса: Мюленвінкель 1, 33428 
Харзевінкель, Німеччина; ТОВ «КЛААС УКРАЇНА», вул. Пшенична 9, 03134, Київ, Україна (надалі — «Збутова компанія 
CLAAS») 
 
 
 
 
Дата: ___________________________                                                                                 Підпис: ____________________________ 


