
          Miejscowość …………....., dn. ………………….… 

       

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 

     ul. Nadwiślańska 213 

   05-420 Józefów 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

Dane zamawiającego 

 
Nazwa firmy: 
 

 
Adres dostawy: 

 
Imię i Nazwisko: 
 

 

 
Adres: 
 

 
NIP: 
 

 
Osoba zamawiająca: 
 

 
Nr tel.: 
 

Zamówienie 

 
Książka: Wytyczne projektowania, instalowania, 
uruchamiania, obsługi i konserwacji 
dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

 
Liczba egz.: 

 
Cena 1 egz. 
 

 
240 zł brutto 

 
Koszt dostawy do 2 egz. 
 

 
16 zł brutto 

 
Koszt dostawy pow. 3 egz. 
 

 
Ustalany indywidualnie 

 
Łączna wartość zamówienia 
 

 

 
Zamówienie proszę wysłać na adres dwip@cnbop.pl  

mailto:dwip@cnbop.pl


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213,

05-420 Józefów zwany dalej CNBOP-PIB.

2. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i informacji związanych z przetwarzaniem danych

osobowych jest Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@cnbop.pl, tel. +48 22 769 33 63.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zakupu książki na podstawie umowy; art. 6 ust. 1 lit. b

RODO*.

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych,

którzy wspierają proces realizacji zakupu w tym kurierzy, Poczta Polska.

5. Dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawnymi.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

przetwarzania.

7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do

momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia*.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi

realizację zakupu.

*Rozporządzenie 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 (RODO).


