Formularz mo¿na przes³aæ:
poczt¹ na adres:
Klett Polska,
ul. Polska 114, 60-401 Poznañ
faxem: 61 84 96 212
e-mailem (skan): doradcy@klett.pl

ZAMÓWIENIE / REZERWACJA WSTÊPNA*

PODRÊCZNIKÓW I ÆWICZEÑ NA ROK SZKOLNY 2019/2020
*niepotrzebne skreœliæ

Zamawiam/rezerwujê* na rok szkolny 2019/2020 nastêpuj¹ce materia³y:
ISBN

Tytu³

Tom

Nazwa komponentu
(podrêcznik lub æwiczenia)

Cena
Liczba
brutto egzemplarzy

Sugerowany termin dostawy*:
* Przed realizacj¹ zamówienia skontaktujemy siê z Tob¹ w celu potwierdzenia realizacji zamówienia.
Sposób realizacji zamówienia:
inny (jaki?)
bezpoœrednio w wydawnictwie Klett

PRZYPOMINAMY!
rozliczenie zamówienia po otrzymaniu dotacji. Nie mu sisz czekaæ na pieni¹dze z dotacji, p³atnoœæ rozliczymy,
gdy Twoja szko³a otrzyma dotacjê (max 30.10.2019);
bezproblemowy zwrot nadliczbowych egzemplarzy na
koszt wydawcy.
Dane kontaktowe zamawiaj¹cego
Imiê i nazwisko:
Adres (ulica, numer budynku/lokalu):
Kod pocztowy:
Miejscowoœæ:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
W szkole (nazwa, ulica, kod pocztowy i miejscowoœæ):

ZESPÓ£ PRZEDMIOTOWY (imiê i nazwisko, przedmiot):
Przewodnicz¹cy Zespo³u Przedmiotowego
1.
2.
3.
4.

Nauczany przedmiot:

Dane do faktury

Dane do wysy³ki

Nazwa (imiê i nazwisko, je¿eli klient indywidualny):

Nazwa (imiê i nazwisko, je¿eli adres prywatny):

Adres (ulica, numer budynku):

Adres (ulica, numer budynku):

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowoœæ:

Miejscowoœæ:

Numer NIP:

Numer telefonu kontaktowego:

Pieczêæ instytucji i podpis dyrektora:

UWAGA!
Numer NIP i pieczêæ oraz podpis dyrektora konieczny
do realizacji zamówienia na szko³ê!
Dowód zakupu:
faktura
paragon

Forma dostawy:
poczta
kurier

paczkomat inPost (podaj adres):

Wyra¿am zgodê na otrzymywanie od Klett Polska sp. z o.o. informacji handlowych i marketingowych za poœrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie
z Ustaw¹ z dnia 18 lipca 2002r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póŸniejszymi zmianami).
Wyra¿am zgodê na u¿ywanie przez Klett Polska sp. z o. o. telekomunikacyjnych urz¹dzeñ koñcowych, których jestem u¿ytkownikiem, dla celów marketingu bezpoœredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004r. nr 171 poz. 1800).
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w formularzu w celu marketingu produktów i us³ug podmiotów powi¹zanych z Klett Polska sp. z o.o.
Wyra¿aj¹c powy¿sze zgody zosta³em poinformowany, i¿ Administratorem moich danych osobowych bêdzie Klett Polska sp. z. o.o. z siedzib¹ przy ul. Polskiej 114, 60-401 Poznañ.
Jednoczeœnie zosta³em poinformowany o przys³uguj¹cych mi uprawnieniach osoby fizycznej okreœlonych w art. 15 – 22 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych i w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych (RODO), tj. prawie
do dostêpu do danych osobowych, prawie do sprostowania danych, prawie do usuniêcia danych (prawa do bycia zapomnianym), prawie do ograniczenia przetwarzania danych,
prawie do przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Jestem œwiadom/œwiadoma,
i¿ moja zgoda mo¿e byæ odwo³ana w ka¿dym czasie, co skutkowaæ bêdzie usuniêciem mojego/moich danych przez Klett Polska sp. z o.o.

Data

Czytelny podpis

