
Dostawca:

Wavin Polska S.A.

ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk

Tel. 61 891 10 00

NIP: 788 00 08 752

Odbiorca:

Zamówienie:

PROGRAM  
Instal-San TS

ZAMÓWIENIE

Obliczanie i projektowanie instalacji wodociągowych 
i ciepłej wody użytkowej.  
Dobór instalacji kanalizacji wewnętrznej

Nazwa:

Adres:

Ulica: Nr:

Kod: Miejscowość:

Tel: Tel. kom: E-mail:

NIP: Imię i nazwisko:

Zamawiam:

4045155        Program Instal-San TS

Cena: 800,00 PLN + 23% VAT Ilość

Uwagi:
Pieczątka 
i podpis:

Wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.



ZAMÓWIENIE

Wavin Polska S.A.  |  ul. Dobieżyńska 43  |  64-320 Buk  |  Polska  |  Tel. 48 61 891 10 00  
www.wavin.pl  |  E-mail: kontakt.pl@wavin.com

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

© 2019 Wavin Polska S.A. Wavin Polska S.A. ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji 
lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. [dane administratora danych] Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, 64-320 (dalej: Wavin).

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu realizacji Zamówienia zgodnie z formularzem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Wavin w związku z realizacją Zamówienia, w szczególności obowiązków 

w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Zamawiającym a Wavin (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. [odbiorcy danych] Organizator ujawnia dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Administratora  

usługi IT, dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z grupy kapitałowej Orbia, także spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi prawne, księgowe na podstawie standardowych klauzul umownych.

5. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

zamówienia zgodnie z formularzem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów 

karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.

6. [prawa Zgłaszającego] Zamawiający ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Wavin 

Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, lub elektronicznie na adres kontakt.pl@wavin.com.

8. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Wavin przetwarza jego 

dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.


