
                                                                   

   
 
 
  
 
 

 
data złożenia zamówienia: ……………………………………………….. 

FORMULARZ 
ZAMÓWIENIA REKLAMY 

 

 

NAZWA PODMIOTU:          CZŁONEK OPZL 

 

   ……………………………………………………………………………………………………………………..…  TAK   NIE 

 

ADRES:   …………………………………………………………………………                                           NIP:…  

OSOBA KONTAKTOWA:    ……………………………                          TELEFON: …………………………………………………………………….………....… 

STANOWISKO:  ……………………………………………………………………………..E-MAIL: …………………………………………………………………..….. 

 

 
przy odpowiednim wariancie cenowym proszę postawić wyraźny znak “X” oraz poniżej wybrać liczbę emisji  

Okładka 
Podstawowe ceny 

netto 

Ceny netto  
dla członków 

OPZL 
z rabatem -40% 

 
Emisja reklamy w numerze 

Okładka 2. strona (przód)  1300 zł  780 zł   Luty/Marzec 2022* 
 Lipiec 2022* 

Okładka 3. strona (tył)  1050 zł  630 zł  
 Październik/Listopad 2022*  

Okładka 4 strona (tył)  1300 zł  780 zł  
* Wydawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu publikacji 

magazynu BL 
Strony redakcyjne       

Opracowanie reklamy: własne 

Moduł A (1/4 strony)  330 zł  198 zł  Dodatkowe ustalenia: 
(rabaty, promocje itp.) ……………………………….…………………………… 

Moduł B (1/3 strony)  470 zł  282 zł   
 

Moduł C (1/2 strony poziom)  570 zł  342 zł  Więcej informacji udziela: Bernadetta Holak 

Moduł D (1/2 strony pion)  620 zł  372 zł  609 758 770 e-mail: b.holak@opzl.pl 

Moduł E (cała strona)  930 zł  558 zł   

     

KWOTA DO ZAPŁATY NETTO ZŁ: ………...................., słownie: ……………………………………………………………….……………………..……………… 00/100 

 
Zamówienie w postaci materiałów reklamowych należy przesłać na e-mail b.holak@opzl.pl.  

Forma rozliczenia: Płatność powinna nastąpić  nie później niż 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej chyba, że obie strony ustaliły inaczej.   

 

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.          

 

 

 
 

…..……………………………………..…………..                 …………………………………………………….. 

(czytelny podpis Reklamodawcy)                    (pieczęć i podpis Przyjmującego) 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

ZAMAWIAM NASTĘPUJĄCĄ REKLAMĘ 

 

Numer zamówienia 

Oddział OPZL 

 

pieczęć Reklamodawcy 

mailto:b.holak@opzl.pl


 
 

 
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).  


