FORMULARZ ZAMÓWIENIA POJEDYNCZEGO EGZEMPLARZA
CZASOPISMA „CiB. RYNEK KOSMETYCZNY I CHEMII GOSPODARCZEJ”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana
Kazimierza 21A/96, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr. NIP 546-129-15-64;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b oraz w przypadku
wyrażonej zgody na przesyłanie newslettera na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być drukarnia w celu przesłania formy papierowej czasopisma;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub upłynięcia terminów wynikających z ustawy o
rachunkowości;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędna realizacji wykonania zawartej umowy oraz przesyłania newslettera. Nie
podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania umowy.

Zamawiam następujące numery czasopisma „CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”:
□ …………..…… (proszę wpisać) w liczbie……………………. (proszę wpisać)
□ ………..……… (proszę wpisać) w liczbie……………………. (proszę wpisać)
□ …………..…… (proszę wpisać) w liczbie……………………. (proszę wpisać)
W formie:
□ papierowej;

□ elektronicznej na adres e-mail:…………………………………… ………..

Jednocześnie zobowiązuję się do zapłaty faktury w wysokości 25 zł (za 1 numer) w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania.
Dane do faktury
Nazwa firmy: ..............................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................
NIP: .............................................................................................................................
Dane do wysyłki
Nazwa firmy: ..............................................................................................................
Imię i nazwisko: ..........................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................
Dane osoby do kontaktu
Imię i nazwisko: ........................................................................................................
Stanowisko: ...............................................................................................................
Tel. kontaktowy: ........................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej, miejscowość, data)
Formularz proszę odesłać pod nr faks 222538101 lub e-mailem prenumerata@chemiaibiznes.com.pl
□ Jestem zainteresowana/y otrzymywaniem newslettera portalu www.chemiaibiznes.com.pl
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak informacji handlowych w rozumieniu art. 10
ust. 2 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu
adres poczty elektronicznej *
□ Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną *
* pola obowiązkowe

