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FORMULARZ ZAMÓWIENIA PUBLIKACJI 
Wycena aktywów niematerialnych i prawnych oraz zasady licencjonowania 

cena: 500 zł + 23% VAT (+15 zł koszt wysyłki) 
 

Dane nabywcy 
UWAGA: Zakupiona publikacja jest oznaczana danymi nabywcy oraz indywidualnym numerem egzemplarza. 

 
Imię i nazwisko nabywcy:……………………………………………………………………………………….. 

 
Dane do wystawienia faktury 

 

Nazwa firmy: ................................................................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................................................................. 

NIP: ................................................................................................................................................................................................ 

Telefon: .......................................................................................................................................................................................... 

Faks: ............................................................................................................................................................................................... 

E-mail:............................................................................................................................................................................................. 

Sposób zapłaty: przelew na podstawie wystawionej faktury proforma. 
 
Upoważniam Fundację BOMIS® do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz w sprawach dotyczących 
współpracy z Fundacją BOMIS® - administratorem moich danych osobowych. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Mam również prawo żądania od administratora dostępu do moich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo zwrócenia się do organu nadzorczego. W przypadku 
pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z konsultantem do spraw ochrony danych 
osobowych Fundacji BOMIS pod adresem e-mail biuro@fundacja.bomis.pl. 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)     
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       podpis i pieczątka 
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Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: biuro@fundacja.bomis.pl. Zamówienie zostanie 
zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych. 
 


