Druk zamówienia
Prenumerata Pomorskich Wieści Rolniczych
Zamawiam prenumeratę miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze” w 2018 r.
Cena prenumeraty rocznej: 33 zł brutto (liczba egzemplarzy 11)
– dostawa poprzez doradcę z Biura Powiatowego ODR
Cena prenumeraty półrocznej: 28 zł brutto (liczba egzemplarzy 6)
– dostawa poprzez Pocztę Polską
Cena prenumeraty rocznej: 44 zł brutto (liczba egzemplarzy 11)
– dostawa poprzez Pocztę Polską

Liczba egzemplarzy w miesiącu

Dane do faktury
Nazwa firmy lub imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr mieszkania

NIP

Tel/fax

E - mail

Rodzaj faktury VAT
półroczna

roczna

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Tel/e-mail

Imię i nazwisko doradcy dostarczającego prenumeratę

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSZĘ PRZESŁAĆ POCZTĄ, FAKSEM LUB JAKO ZAŁĄCZNIK E-MAIL
na adres:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn

tel.: 58 326-39-23 fax: 58-309-09-45, kom. 510 890 904, e-mail: g.szulist@podr.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza
Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podr.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania, rozliczenia i wysyłki prenumeraty PWR - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

(miejscowość , data)

DS

(podpis składającego zamówienie )

wersja z dnia 15.05.2018 r.

