Prosimy wypełnić formularz czytelnie (elektronicznie, maszynowo, ręcznie) i
podpisać tradycyjnie (odciski pieczątek wyraźne), a następnie skan przesłać elektronicznie
na e-maila właściwego sklepu. W przypadku składania zamówienia do kilku sklepów,
wystarczy przesłać je na e-maila sklepu, w którym będzie realizowana większość zakupów.
Zakupy z odroczonym terminem można realizować od dnia otrzymania elektronicznie na
niżej wskazanego e-maila nabywcy - zatwierdzonego przez Zarząd SUR Zbąszyń niniejszego zamówienia.
................................., ................. 202 ... r.
(miejscowość i data wypełnienia)
Nabywca (pełna nazwa): ..................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................................................................................................................
Strona internetowa: .............................................................................................................................................................................
Nr tel. stacjonarnego: .........................................................................................................................................................................
Nr tel. komórkowego: .........................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................................................................................................................
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: .................................................................................................................................
lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ..............................................
Bank i nr rachunku bankowego nabywcy: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Spółdzielnia Usług Rolniczych
ul. Przysiółki 6
64-360 Zbąszyń

ZAMÓWIENIE TOWARÓW
Nabywca zamawia towary z oferty handlowej Spółdzielni Usług
Rolniczych w Zbąszyniu w następującym zakresie:
TAK*) STACJA PALIW
TAK*)
"CIRCLE K"
*)
NIE
NIE*)
tel. kom. 602-514-396
75051@circlekeurope.com
TAK*) MARKET "abc"
tel. kom. 798-857-238
NIE*) sursklepabc@wp.pl

SKLEP MOTORYZACYJNY i
ART. BHP
tel. kom. 512-392-834
sur.sklep.rol@interia.pl

TAK*) SKLEP "KOLOROWE SNY"
tel. stacj. 68-38-6-500 wew. 38
NIE*) sur.sklep.kolorowesny@wp.pl

*) nie potrzebne skreślić
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i wnosi o przyznanie uprawnienia do płatności odroczonej: przelewem w
ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia faktury.
Nabywca oświadcza, że:
1) przyjmuje do wiadomości, że utraci powyższe uprawnienie w okresie, w którym będzie
istnieć zaległość przeterminowana oraz że może je utracić bezpowrotnie, jeżeli opóźnienia
w zapłacie będą się powtarzać lub kumulować w dwóch lub więcej sklepach albo jedno
opóźnienie będzie trwało co najmniej 2 miesiące,
2) przyjmuje do wiadomości, że uprawnienie do płatności odroczonej stosuje się tylko do
faktur podpisanych przez nabywcę, chyba że do faktury dołączono dokumenty wydania
WZ, z których każdy z tych dokumentów podpisany jest przez nabywcę lub faktura
została wysłana elektronicznie na podstawie zgody nabywcy udzielonej w odrębnym
trybie; w każdym z tych przypadków faktura lub WZ musi zawierać imię i nazwisko
osoby dokonującej zakupu (spośród osób upoważnionych wymienionych w pkt.3),
3) do odbierania towarów, faktur i dokumentów wydania WZ i ich podpisywania upoważnia
następujące osoby:
Lp.

Nazwisko i imię

Seria i nr
dowodu osobistego

Data i podpis osoby wyrażający
zgodę na przetwarzanie jej
danych osobowych *)

1.
2.
3.
*) Przez powyższy podpis osoba upoważniona przez nabywcę wyraża zgodę na
przetwarzanie jej danych osobowych wskazanych wyżej w tabeli przez Spółdzielnię Usług
Rolniczych w Zbąszyniu, w tym do umieszczania ich na fakturach i dokumentach wydania WZ
oraz do okazywania dowodu osobistego podczas czynności nabywania towarów i usług.
Osoba ta ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do cofnięcia
zgody na dalsze ich przetwarzanie i żądania ich usunięcia. W tym ostatnim przypadku (także
poprzez odmowę okazania dowodu osobistego) jest to równoznaczne z utratą uprawnienia do
występowania w obrocie gospodarczym w imieniu i na rzecz nabywcy. Wówczas nabywca jest
zobowiązany do złożenia nowego wykazu osób upoważnionych, który nie będzie uwzględniał
osoby, która cofnęła zgodę na przetwarzania swoich danych i zażądała ich usunięcia.
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółdzielnię Usług
Rolniczych w Zbąszyniu na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, w tym do
umieszczania ich na fakturach i dokumentach wydania WZ. Nabywca ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do cofnięcia zgody na dalsze ich
przetwarzanie. W tym ostatnim przypadku jest to równoznaczne z zakończeniem
współpracy gospodarczej między nabywcą a Spółdzielnią Usług Rolniczych w Zbąszyniu.

.........................................................................................
(pieczątki i podpisy nabywcy zgodnie z zasadą reprezentacji)
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Zarząd Spółdzielni Usług Rolniczych w Zbąszyniu
A) przyznaje / nie przyznaje w/w nabywcy uprawnienie do płatności odroczonej przelewem
w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia faktury,
B) oświadcza, że jest administratorem i przetwarzającym dane osobowe nabywcy i osób
upoważnionych przez nabywcę oraz iż dane te będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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). Dane osobowe nabywcy i osób
upoważnionych przez niego będą przetwarzane na potrzeby realizacji niniejszego
zamówienia, w związku z czym wymieni posiadają prawa wskazane wyżej w pkt. 3 i 4.

Zbąszyń, ...............................
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