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FORMULARZ ZAMÓWIENIA / UMOWA 

SALA KONFERENCYJNA 
ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZIEMI 

LUBUSKIEJ 

ul. Reja 6, Zielona Góra 

 
  

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO (dane do wystawienia faktury) 

NAZWA PODMIOTU 
________________________________________ 

 CZŁONEK OPZL: 

 
________________________________________ 

 
TAK 

 
NIE 

 

DANE ADRESOWE: Ul. _______________________________________________Nr _______________Lok.  ________ 

Kod pocztowy ____-_____ Miejscowość _______________________________________________ 

NIP: _____________________ OSOBA KONTAKTOWA: _____________________________TELEFON/E-mail: _____________________ 

 

SZCZEGÓŁY REZERWACJI 
 

DATA I GODZINA REZERWACJI: LICZBA UCZESTNIKÓW: WYPOSAŻENIE: 

od _____________________ 
             (dzień-miesiąc-rok) 

__________(max. 75 osób) 
                               Internet 

do _____________________ 
             (dzień-miesiąc-rok) 

SERWIS KAWOWY OPZL:                                Projektor 

godz. ____ ____ - ___ _____       1 przerwa              TAK                  NIE 

      2 przerwy              TAK                  NIE 

 

 

      Odpłatność:  

   Sala konferencyjna:  60,00 zł netto za 1 godz. dla firm członkowskich OPZL 

                                            90,00 zł netto za 1 godz. dla pozostałych firm 

 Serwis kawowy: 

1 przerwa kawowa: 18,00 zł netto za 1 osobę, dla firm członkowskich OPZL 

1 przerwa kawowa: 21,00 zł netto za 1 osobę, dla pozostałych firm 

2 przerwy kawowe: 30,00 zł netto za 1 osobę, dla firm członkowskich OPZL 

2 przerwy kawowe: 33,00 zł netto za 1 osobę, dla pozostałych firm  

         

KWOTA DO ZAPŁATY NETTO ZŁ.: _______________________ , słownie: _______________________________________ 

 
Niniejszym podpisem składam zamówienie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji 
zamówienia/umowy oraz na wystawienie faktury na powyższe dane. 
Moja zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w każdym czasie.              

                                                                                                                                     _______________________________________ 
                                           Podpis Zamawiającego 

  

Zamówienie należy przesłać na adres e-mailowy: biuro@opzl.pl 
  

 Numer rachunku bankowego OPZL: 16 1090 1636 0000 0000 6209 4140 

 Sugerowany opis do zamieszczenia na fakturze:  _________________________________________________________________ 

pieczęć Zamawiającego 

mailto:biuro@opzl.pl
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Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w związku z tym prosimy o zapoznanie się  

z poniższym obowiązkiem informacyjnym.  
 

1.  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH? 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą  

w Zielonej Górze przy ul. M. Reja 6. 

2.   JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 
 W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany 

powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową na adres: biuro@opzl.pl 

3.  NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU? 

 Przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, tj.  

3.1.    OFERTOWANIE I REALIZACJA UMOWY: w trakcie negocjowania z Państwem zakresu świadczonych 

przez nas usług, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy. 

3.2.  OBOWIĄZEK PRAWNY: w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie realizacji 

obowiązków prawnych, w szczególności przepisów o rachunkowości dla celów podatkowych 

i rachunkowych (PIT, VAT), sprawozdawczych, ochrony danych osobowych. 

3.3.  UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów przez nas 

realizowanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań 

statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania 

danych, marketingu bezpośredniego, a także na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.  

4.  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy 

oraz jej rozliczenia zgodnie z prawem i okresami przedawnienia roszczeń, wynikających z rodzaju umów 

zawieranych z Państwem.  

5.  DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE? 

Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w celu 

zawarcia/realizacji umowy.  

Państwa dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa, waszych pracowników, współpracowników,  

z bazy ogólnodostępnej  danych GUS, CEIDG i KRS, a także z Państwa stron internetowych bądź innych 

powszechnie dostępnych źródeł.  

6. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH? 
6.1. Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom 

upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane 

z realizacją umów lub w oparciu zgody osoby, której dane dotyczą, w szczególności w zakresie prowadzenia  

i obsługi naszych Klientów i Kontrahentów  

6.2. Ujawnianie danych wiąże się głównie ze współpracującymi z nami podmiotami, będących odbiorcami 

danych, świadczących na nasze zlecenie usługi w zakresie administrowania i zarządzania stroną www, 

systemami informatycznymi, w tym usługodawcy dostarczający i wspierający systemy teleinformatyczne  

i programowe, hostingowe, bankowych, ubezpieczeniowych, telefonicznych i księgowych. 

7. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH 

OSOBOWYCH? 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli 

przepisy prawa na to pozwalają, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  


