DEKLARACJA / ZAMÓWIENIE PRODUKTU DLA PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Termin dostawy
Numer terenu konsultanta oświatowego ______________________

_______________
WARUNKI HANDLOWE ___________________________________________
INDEKS

GRUPA
WIEKOWA

NAZWA

Numer deklaracji / zamówienia __________
CENA BRUTTO DLA GRUP
PRZEDSZKOLNYCH

ILOŚĆ

UWAGI

Informacje o miejscu pracy
REGON

________________________________

nazwa placówki

______________________________________________________________________________________________________

ulica ______________________________________________________________

NIP

________________________________

nr budynku ___________ miejscowość _______________________________

kod pocztowy ___________________ poczta __________________________ województwo _______________________________________________________
powiat __________________________ gmina ___________________________ nr telefonu ______________________ faks ____________________________
e-mail _______________________________________________________________

strona www. _________________________________________________________

Informacje o nauczycielu I

Informacje o nauczycielu II

imię ___________________________

nazwisko _______________________ imię ___________________________

nazwisko _______________________

tel. kom. ___________________________ e-mail ______________________________ tel. kom. ___________________________ e-mail ______________________________
- zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016)
•
z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990
– pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; w sprawach związanych wyłącznie z przetwarzaniem danych osobowych – email:
•
•
torem, a także podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
• Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora
– w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora –
mając na względzie optymalizację procesów obsługi Klientów i świadczonych usług – przez okres niezbędny do realizacji tego celu
•
dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych
• Moje dane
podejmowaniu decyzji,
• Moje dane
organizacjom międzynarodowym
(w oparciu o Art. 6 ust.1 lit. a RODO z 27 kwietnia 2016 r.)
przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –
:
otrzymywania od Grupy MAC S.A. informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
w tym o terminie dostawy (ewentualnie – o statusie złożonej reklamacji) drogą mailową lub SMS-em
z
informacji o deklarowanym / wstępnym zamówieniu produktów – drogą telefoniczną lub mailową
, warsztatach, konferencjach oraz e-konferencjach organizowanych przez Administratora oraz
lub
produktów i usług
na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem
z
wych by oferować mi produkty i usługi spełniające moje dotychczasowe preferencje zakupowe i zainteresowania
• Moje dane osobowe przetwarzane będą
od czasu ich pozyskania / aktualizacji lub do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi
danych i w stosunku do niego; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
• W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – wiem, że mam prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

__________________ _______________________________
data
czytelny podpis nauczyciela I

_______________________________
czytelny podpis nauczyciela II

_______________________________
pieczątka placówki

_______________________________________
czytelny podpis konsultanta

Wypełnione i podpisane zamówienie należy przekazać konsultantowi oświatowemu MAC Edukacja lub odesłać pocztą na adres: Grupa MAC S.A., Dział Obsługi Klienta, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

