FORMULARZ ZLECENIA
NA EMISJĘ SPOTU REKLAMOWEGO ZAMIESZCZONEGO NA MONITORACH LCD
WORD WE WROCŁAWIU
Data: …..................................

ZLECENIOBIORCA:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu z siedziba we Wrocławiu przy ul. Łagiewnickiej 12, 50-512
Wrocław NIP: 8992198741, REGON: 931191367

ZLECENIODAWCA:
Nazwa / Nazwisko i imię
Adres / Siedziba
NIP*
REGON*
Adres do korespondencji
Tel./fax/ e-mail
*dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Zamawiam emisję spotu reklamowego zamieszczonego na monitorach LCD WORD we Wrocławiu
Czas ekspozycji:
1 miesiąc

kwartał

W terminie: od ............................................... do ................................................. (ilość dni: ...................)
Ekspozycja spotu po dostarczeniu spotu i dokonaniu opłaty.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.:
1) Administratorem
danych
osobowych
jest
Wojewódzki
Ośrodek
Ruchu
Drogowego
z
siedzibą
we
Wrocławiu
przy
ul. Łagiewnickiej 12.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@word.wroc.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27.04.2016 r.
4) Dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnionym z mocy prawa.
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi i archiwizowane w przypadkach wystąpienia takiego obowiązku prawnego.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do niesienia
skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkować może brakiem realizacji usługi.

________________________________________
Podpis osoby upoważnionej do złożenia zlecenia

WYPEŁNIA WORD WE WROCŁAWIU
______________________________________________________________________________________
Wartość usługi netto:
- emisja spotu: …................................................. zł

Wartość usługi brutto:
- emisja spotu: ….................................................. zł

Razem: ……………………..............……....... zł
(wartość wpisana przez pracowników WORD we Wrocławiu

Forma płatności: przelew 7 dni od daty dostarczenia faktury VAT (wymagane dostarczenie aktualnego
wydruku z CEiDG lub KRS). W przypadku osoby reprezentującej firmę należy dołączyć upoważnienie do
zawarcia zlecenia w imieniu Zleceniodawcy.
…....................................................................
Podpis osoby upoważnionej do przyjęcia

