Zlecenie
Z dnia …………….. nr ………………

1. ZLECENIODAWCA……………………………………………………………………………….……
(nazwa i rodzaj firmy, adres, wskazanie nr rejestru lub ewidencji)

……………………….........……………………………………. …………………………………………
a) ……………………………………………………………………………………………………………
( imię, nazwisko i funkcja osoby uprawnionej w imieniu firmy do zaciągania zobowiązań)

2. ZLECENIOBIORCA – Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp., ul.
Kościańska 32,62- 065 Grodzisk Wlkp., wpisane do KRS pod nr 0000299123, NIP 788-00-22-373

§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi rozmieszczenia …….…. sztuk
plakatów / reklam / ogłoszeń* o formacie ……….…. na słupach ogłoszeniowych nr ……………………….
…………………… ………………………………………...................... i ich eksponowania na tych słupach
w terminie od dnia ………. do dnia ………...

§ 2.
Wynagrodzenie za usługę określoną w § 1 zgodnie z aktualnym cennikiem wynosi………………………. zł
i zostanie uregulowane przez Zleceniodawcę na podstawie faktury VAT Zleceniobiorcy:
gotówką w dniu udzielenia zlecenia / przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w terminie ……... dni od daty
wystawienia faktury. *

§ 3.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zleceniem mają zastosowanie przepisy REGULAMINU
KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH integralną część niniejszego zlecenia oraz
przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem opisanym w ust.1.
Zlecenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62065), przy ulicy Kościańskiej 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo:
iod@grodzisk.wlkp.pl .
Dane przetwarzane są dla celów związanych z wykonaniem usługi rozmieszczenia plakatów / reklam / ogłoszeń, na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe
informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy
ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.gpk.biz.pl w zakładce …………...

…………………………..….
Zleceniodawca
*

Niepotrzebne skreślić

……………………………
Zleceniobiorca

