SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o.
Godzikowice 50 M, 55-200 Oława
Tel. + 48 71 721 50 50
Fax.+ 48 71 721 50 51
E-mail: info@sil-pro.pl

Zamówienie nr _______________ z dnia___________

Nazwa Firmy
Numer umowy:
Inwestycja (dokładny adres):
Telefon (odbiór
towaru na budowie):
Termin dostawy:
Format

ilość sztuk

Format

ilość palet

U8L klasa 15

0,16

ilość sztuk

ilość palet

U8L (D) klasa 15

U12L klasa 15

U11,5L (D) klasa 15

U15L klasa 15

U11,5V (D) klasa 20

U18L klasa 15

U17,5L (D) klasa 15

U18L klasa 20

U17,5V (D) klasa 20

U18V klasa 20

U17,5V (D) klasa 30

U18V klasa 25

U24L (D) klasa 15

U18V klasa 30

U24V (D) klasa 20

U24L klasa 15

U24V (D) klasa 25

U24L klasa 20
U24V klasa 20
U24V klasa 25
UPSW klasa 15
U12/2V klasa 20
U24/2V klasa 20

Transport * (zgodnie w warunkami umowy)

Odbiór własny

Upoważnienie
kierowcy

Imię i nazwisko

Numer rejestracyjny samochodu

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie:
Telefon:
* zaznaczyć krzyżykiem

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, iż Administratorem zawartych w dokumencie danych
osobowych jest SIL-PRO BLOCZKI SILIKATOWE SP. Z O.O. Godzikowice 50M, 55-200, Oława. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia. Przesłanką prawną przetwarzania danych jest złożone zamówienie (art. 6 ust. 1 b) RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w
celach marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesłanka prawna
przetwarzania danych jest niezbędna do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1
f) RODO). Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych w każdym czasie bez wpływu na realizacje
postanowień złożonego zamówienia. Informuje się, iż dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących
przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych, który
powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym (procesorom) na mocy art. 28 RODO. Dane osobowe zawarte w
dokumencie będą przetwarzane przez okres w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych
osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym
jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (z późniejszymi zmianami). Podanie danych
osobowych ma charakter umowny i jest niezbędne do realizacji zamówienia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
realizacji zamówienia. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych
osobowych do państwa trzeciego. Informujemy, iż dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

