Z A M Ó W I E N I E/UMOWA na dostawę
Dane zamawiającego
Nazwa firmy/Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………..
Telefon………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………….
NIP…………………………………….PESEL………………………………

Dostawca
Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 3
26-052 Nowiny
NIP: 657-00-81-493

Dostawa z Betoniarni………………………………………..
Data dostawy ………………………….………Planowana godz. dostawy……………………………………………………
Miejsce dostawy…………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj betonu

Cena netto
(PLN/m3)

Szacunkowa ilość
(m3)

Szacunkowa wartość
netto (PLN)

Razem:
Dodatek za grzanie ……………………………………… Dodatek przeciwmrozowy……………………………………………..…………………
Opóźniacz …………………………………………….Dodatek zwiększający wodoszczelność ………………………………....…….. …………
Transport:

□ Własny

□Dostawcy

Cena transportu: ……………………………………………………………

Pompa:

□Tak

□Nie

Cena pompy: …………………………………………………………………

Forma płatności

□Przedpłata

□Gotówka

□Przelew na …………. dni

Warunki zamówienia:

Powyższe warunki zostały określone przy założeniu dostaw o wielkości co najmniej 5 m3 betonu. W przypadku
mniejszych zamówień doliczymy dodatkową dopłatę w wysokości ………. PLNnetto za każdy 1m3 brakujący do ilości 5m3.
Maksymalny czas rozładunku wynosi 6 min/m3. Przy dłuższym czasie rozładunku doliczamy dopłatę w wysokości ………..
PLN netto za każde rozpoczęte 15 min.
Beton jest dostarczany zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Betonów i Zapraw (OWS) Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Złożenie niniejszego zamówienia oznacza akceptację tych warunków. OWS są dostępne w siedzibie, zakładach
produkcyjnych Dostawcy oraz na stronie internetowej www.dyckerhoff.pl- zakładka Produkty; Beton. W przypadku
klientów, będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się przed
podpisaniem zamówienia z Ogólnymi Warunkami Zamówień składanych przez konsumentów i zasad postępowania
reklamacyjnego oraz, że akceptuje jego warunki. Dokument, o którym mowa w zdaniu powyżej zamawiający będący
konsumentem otrzymał nie później niż w chwili złożenia zamówienia.
Limit
kredytu
kupieckiego
przyznany
Zamawiającemu
wynosi
………………………………..
PLN
(słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).
Zamawiający oświadcza, iż podane przeze niego dane osobowe/firmy są prawdziwe oraz wyraża zgodę na wystawienie
faktury VAT bez jego podpisu. Jednocześnie wystawiona na podstawie niniejszego zamówienia faktura VAT jest
zaakceptowanym rachunkiem. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącą załącznik do niniejszego zlecenia.
Zamawiający oświadcza, że osoba znajdująca się na placu budowy i potwierdzająca odbiór betonu jest upoważniona przez
niego do dokonania tych czynności.
…………………………………………………………..
Zamawiający(data,podpis)
Pieczątki i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
zamawiającego zgodnie z odpisami KRS/EDG

……………………………………………………
Dostawca (data, podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.Dostawca, Dyckerhoff Polska sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach jest Administratorem Danych Osobowych
Zamawiającego. Z Dostawcą można skontaktować pisemnie na adres: ul. Zakładowa 3, 26 -052 Nowiny lub
telefonicznie: +48 041 346 60 00. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej
RODO).
2.Dane osobowe Zmawiającego Dostawca przetwarza celu:
• zawarcia, wykonania i na podstawie zawartej umowy dostawy betonu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadnione interesy Dostawcy (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Dostawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: kancelarie prawne, firmy windykacyjne
i detektywistyczne, wywiadownie gospodarcze, inne spółki z grupy kapitałowej Dostawcy.
4. Dane Zamawiającego nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
5. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są przez czas jej trwania oraz do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego
przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia. Jeżeli
Zamawiający nie poda swoich danych Dostawca może odmówić zawarcia umowy/przedstawienia oferty. Podanie
danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi Dostawcy
informowanie Zamawiającego o bieżącej ofercie w przyszłości.
7. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
8.Zmawiający ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

