čerstvé

na objednávku

chlebíčky

a všetko ostatné pripravíme za vás.
Obložený chlebíček so syrom
60 g

Obložený chlebíček s lososom
55 g

Veka, Rama, Tekovský salámový syr neúdený,
červená paprika, uhorka šalátová, šalát ľadový
Alergény: 1, 7

cena za 1 ks

šalát ľadový
Alergény: 1, 4, 7

099

cena za 1 ks

Obložený chlebíček so šunkou
80 g

Obložený chlebíček s pravou šunkou
60 g

Veka podľa druhu, dusená šunka, červená
paprika, parížsky šalát, uhorka šalátová,
Tekovský salámový syr neúdený

Alergény: 1, 3, 7, 10
cena za 1 ks

Veka, Family nátierka, Pravá Berto šunka, šalát
ľadový, paprika zeleninová biela, uhorka šalátová
Alergény: 1, 7

119

cena za 1 ks

Obložený chlebíček s debrecínkou
65 g

0

Veka, dusená šunka, Rama, rajčiaky strapcové, uhorka
šalátová, Tekovský salámový syr neúdený, šalát ľadový
Alergény: 1, 7

cena za 1 ks

Veka, Rama, Křemešník,
uhorka šalátová, šalát ľadový
Alergény: 1

99

Obložený chlebíček so šunkou a syrom
55 g

119

Obložený chlebíček s Křemešníkom
55 g

Veka, vlašský šalát, Debrecínska pečienka,
uhorka šalátová, červená paprika, šalát ľadový
Alergény: 1, 7, 10

cena za 1 ks

139

cena za 1 ks

0

99

Obložený chlebíček s Malokarpatskou salámou
60 g
Veka, Rama, Malokarpatská saláma,
uhorka šalátová, červená paprika
Alergény: 1, 7

099

cena za 1 ks

099

ilustračné foto

KONTAKTNÉ ÚDAJE

VYPLNÍ PRACOVNÍK BILLY

Meno a priezvisko: .......................................................................

Termín vyzdvihnutia objednávky: ................................................

Tel.: ...............................................................................................

.......................................................................................................

Adresa: .........................................................................................
.......................................................................................................
Termín odberu: ............................................................................
Podpisom potvrdzujem, že som bol/a
oboznámený/á s informáciou o ochrane
osobných údajov pre dotknuté osoby pri
objednávke tovaru z čerstvých lahôdok BILLA.

Objednávať je potrebné
minimálne 24 hodín vopred.
Možnosť objednávky na víkend
si preverte pri objednávke vopred.

..............................................

1.
(ďalej len „BILLA“), spracúva osobné údaje svojich
predajniach prípravu obložených mís, chlebíčkov
BILLA spracúva osobné údaje zákazníka uvedené

2. Ohľadom osobných údajov nás môžete kontaktovať
na adrese nášho sídla alebo kontaktovať našu osobu
zodpovednú za osobné údaje na osobneudaje@billa.sk.
3. Uvedené osobné údaje potrebujeme s cieľom vybavenia
objednávky a kontaktovania klientov, ktorí si objednali
a/alebo zakúpili tovar. Právnym základom spracovania
je splnenie si zmluvnej povinnosti voči zákazníkovi

4. Poskytnutie osobných údajov je logickou požiadavkou.
Zákazník je povinný uvedené údaje poskytnúť. Ak
by uvedené údaje neboli poskytnuté, nie je možné
kontaktovať zákazníka, ktorý si tovar objednal a/alebo
5. Uvedené osobné údaje nie sú, s výnimkou prípadného
predloženia podkladov príslušným orgánom na základe
povinností podľa osobitných právnych predpisov,
poskytované iným osobám.
6. Vaše osobné údaje budeme uchovávať 3 mesiace
od vybavenia objednávky.
7.

údajom, právo na ich opravu, právo na vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, právo na ich prenos
inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky.

