Zamawiający:

Data wpływu:

NIP:
Warunki płatności:
Gotówka / Przelew ............................... dni

Nr zamówienia:

WYTWÓRNIA
PREFABRYKATÓW
BETONOWYCH
„PREFABRUK”
K. Morawska-Maga
Spółka Jawna

Płatnik / nr konta bankowego:
06-100 Pułtusk, Aleja Wojska Polskiego 50
NIP: 568-000-11-41

ZAMÓWIENIE
Lp.

Nazwa wyrobu

j.m.

Ilość

Termin dostawy
Miejsce dostawy

Dodatkowe informacje:
- transport ………………………………………………………………………………………………………………….
- palety ……………………………………………………………………………………………………………………....
- tel. ………………………………………………………………………………………………………………………….
- inne ………………………………………………………………………………………………………………………..
Dokument płatności : Paragon/Faktura VAT nr ………………….…….….….. z dnia …………………….………..
zapłacono gotówką / przelewem dnia……………………………………………………………………………………

Zapoznałam/em się i akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży .…………………………….
(podpis zamawiającego)

Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych „PREFABRUK”
Katarzyna Morawska-Maga Spółka Jawna
06-100 Pułtusk; Al. Wojska Polskiego 50
ZKP
tel. (23) 692 02 51, tel. (23) 692 86 51, tel./fax. (23) 692 50 81
www.prefabruk.com.pl; e-mail: prefabruk@prefabruk.com.pl
NIP: 568-000-11-41; REGON: 130020832; PEKAO S.A. O/Pułtusk 79 1240 5309 1111 0000 5044 0856

PIII-p1/D1

Informacja
1. Administratorem danych osobowych jest:
Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych" PREFABRUK" K. Morawska - Maga sp.j.
2. Dane kontaktowe administratora
Al. Wojska Polskiego 50, 06-100 Pułtusk, 23 692-86-51 prefabruk@prefabruk.com.pl
3. Dane osobowe zbierane są w celu:
1) zawarcia i realizacji wiążącej umowy sprzedaży oraz świadczenia oferowanych przez nas usług – w tym:
- dostawy zamówionych towarów
- realizacji płatności
- obsługi posprzedażowej i reklamacji
2) realizacji obowiązków unormowanych przepisami prawa, a w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów
sprzedażowych oraz księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych
3) ochrony interesu prawnego firmy, a w szczególności dochodzenia zaległych płatności w procesie sądowym lub
windykacyjnym
4) prowadzenia działań marketingowych, przesyłania informacji handlowych – w przypadku wyrażania przez Państwo
osobnych zgód
4. Dane osobowe zostaną przekazane następującym odbiorcom
1) organom nadzorującym, organom władzy, sądom i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla
realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem;
2) zewnętrznym doradcom księgowym lub innym podmiotom, którym PREFABRUK zleca usługi w celu realizacji procesu
sprzedaży oraz obowiązków nałożonych prawem.
5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych" PREFABRUK"
K. Morawska - Maga sp.j. ma prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych,
2) sprostowania swoich danych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,;
5) przenoszenia swoich danych
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH jest wykonywane, ponieważ wymaga tego nasz (administratora) prawnie
uzasadniony interes: prowadzimy marketing bezpośredni produktów i usług; ustalamy oraz dochodzimy roszczeń lub
bronimy się przed nimi; badamy satysfakcję klientów; przygotowujemy lub zmieniamy naszą ofertę oraz plany operacyjne
i strategię; sprzedajemy wierzytelności; archiwizujemy dane;
Nie wykorzystujemy procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Prawo do wycofania zgody
Poniższa zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, które miało miejsce od momentu jej udzielenia do momentu jej wycofania.
…………………………………………………………
Imię, Nazwisko / Nazwa Firmy

………………………………………………………
Adres

Wyrażam zgodę ma przetwarzanie moich danych osobowych przez Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych" PREFABRUK"
K. Morawska - Maga Sp.J. w celach:
□ świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługa reklamacji - jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań
(na żądanie Klienta) przed zawarciem umowy
□ podatkowe, rachunkowe - jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku ustawowego oraz prawnego t. j.
przeciwdziałanie nadużyciom, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

co potwierdzam własnoręcznym podpisem
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
.............................
data

.............................
podpis

Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych „PREFABRUK”
Katarzyna Morawska-Maga Spółka Jawna
06-100 Pułtusk; Al. Wojska Polskiego 50
ZKP
tel. (23) 692 02 51, tel. (23) 692 86 51, tel./fax. (23) 692 50 81
www.prefabruk.com.pl; e-mail: prefabruk@prefabruk.com.pl
NIP: 568-000-11-41; REGON: 130020832; PEKAO S.A. O/Pułtusk 79 1240 5309 1111 0000 5044 0856
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.....................................................
podpis Zamawiającego

.....................................................
podpis i pieczęć Kierownika Produkcji
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