
Z3/b do IGL – 1.7 
wydanie 3 z dn. 10.04.2018 

Grudzeń Las Sp. z o.o.
Grudzeń Las 28 
26-332 Sławno k/Opoczna
NIP: 768-15-22-624
Nr konta: mBank 84 1140 1108 0000 3146 1300 1001

Data zamówienia ……………… 

ZAMÓWIENIE 

Lp. Nazwa wyrobu Opakowanie Cena netto Ilość w tonach Wartość netto 

UWAGI: Suma netto 
Suma brutto 

      Przewidywana data realizacji zamówienia 

       Warunki płatności:   

Dane zamawiającego: 
Nazwa firmy/Imię i Nazwisko 

Adres 
NIP 

Nr telefonu 
Nr konta 

Uwaga: Numer konta zamawiającego jest niezbędny dla zrealizowania zamówienia.
  Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu przelewu na koncie Grudzeń Las Sp. z o.o. 
  Jeżeli odbiór nie nastąpi w ciągu 7 dni wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto klienta
 podane w zamówieniu.

Przyjęto do produkcji Potwierdzający zamówienie 

Data przyjęcia…………… 

1.
2.
3.
4.

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) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grudzeń Las Sp. z o.o. z siedzibą w Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@grudzenlas.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - 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 zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania

przewarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
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