Usługodawca:
MODESTO ▪ ul. Okrężna 21 ▪ 05-506 Magdalenka
NIP: 521-280-85-02 ▪ REGON: 140644737

FORMULARZ ZAMÓWIENIA OPROGRAMOWANIA
Formularz, po wypełnieniu proszę
przesłać faksem na numer +48 22 727 80 08
lub zeskanowany na adres: modesto@modesto.pl
Dane dotyczące Zamawiającego:
nazwa firmy:
adres firmy (ulica, miasto, kod):
NIP:
telefon/fax:
imię i nazwisko (os. odpowiedzialnej za kontakt):
stanowisko:
telefon:
e-mail:
Dane dotyczące oprogramowania
nazwa programu

liczba licencji

kwota za jedną licencję
(netto)

razem za licencje
(netto)

RAZEM:
Do podanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Dodatkowe warunki:
Imię i nazwisko oraz e-mail osoby , która będzie odpowiedzialna za kontakt z producentem oprogramowania:
………………………………………………………. …………………………………………………………………………….
Warunkiem odnowienia subskrypcji jest dostarczenie odnawianych numerów licencyjnych.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych*
2. Akceptuję koszty oraz wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
3. Wyrażam** zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej i przesłanie jej na adres e-mail:
……………………………………………………….
4. Zobowiązuję się uiścić opłatę za oprogramowanie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

imię i nazwisko osoby uprawnionej
do akceptacji kosztów ...................................................

podpis
i pieczęć .....................................................

stanowisko ...................................................

miejscowość
i data .....................................................

* Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz
uwzględnienia faktury lub paragonu niefiskalnego w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
** Brak adresu e-mail oznacza brak zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej
20180504

