
Zamawiający: 

 
Województwo:  
 

 

Data podpisania umowy ……………….. 
 

Odległość:   Adresat:  "MOBILNE DORADZTWO 

Adres wysyłkowy(odbiorca): 
 

ROLNICZE" EKO-AGENT 
BUDZYŃSKI KAROL 

 19-300 Ełk 

Warunki płatności:   
przelew 

 
Gmina:   

JANA PAWŁA II, nr 17, lok. 40, 19-300, 
poczta EŁK 

Nr statystyczny zamawiającego GUS(pieczęć): Płatnik (konto w banku): 
 

  

 

REGON Symb. dok: 
 

Z dnia: 
 

Nr: 

Zamówienie / UMOWA 
L.p. Nazwa  Odmiana J.m. Ilość** 

 1. 
 

Wapno nawozowe zawierające magnez                       0 3                  tona 
Typ: węglanowe 

 
……………………….. 

 2. 
 

Cena za 1 tonę (netto) do zapłaty*** :            
                                             ……………………………….. 

                                                         
Realizacja zamówienia  

……………… 

 

 3. 
 
 

Termin płatności:      Przelew – 21 dni 
 

 4. Przy zmianie cen paliw i energii cena nawozu może ulec 
zmianie. 

5. Rolnik 
 

Oświadczam, że nie/jestem* zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT – czynnym. Zobowiązuję się każdorazowo 

poinformować o zmianie statusu podatnika. 

Zamawiający ma możliwość złożenia reklamacji w terminie trzech dni, pod warunkiem że materiał nie zostanie 

rozsiany. 

Upoważniamy wasze przedsiębiorstwo do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Nasz numer identyfikacyjny: 

*-niewłaściwe skreślić 

 

NIP: ………………………………….. 

6. Uwagi:       
Dostawa do: ………………………………. 
 
 

Zatwierdzone do  realizacji:                                                  Podpis i pieczęć zamawiającego: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zamawiający wypełnia szare pola 
 
 
** ilość wpisywana na podstawie tonażu zważonego w kopalni przy załadunku 
*** cena wpisywana na podstawie uzgodnionego transportu + VAT (cena transportu zależy od docelowego kodu 
pocztowego) 
 
 
 



 
 

Klauzula informacyjna  
W związku z nawiązywaną współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Państwo 
wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, 
które pomogą Państwu to ustalić. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych Eko-Agent Budzyński Karol, ul. Jana Pawła 
17/40, 19-300 Ełk, zwany dalej „Administratorem” Oznacza to, że odpowiadamy za 
wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi 
przepisami. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować telefonując 
pod numer: 600225288 od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 14:00 czy pisząc na adres 
mailowy: iod@dolomit.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby firmy wskazany w pkt.1 w 
sprawach ochrony Państwa danych osobowych.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów: 
➢ związanych z realizacją zamówienia (tj. umowy) oraz do podjęcia niezbędnych działań 

przed przystąpieniem do jego realizacji, 
➢ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawienie i 

przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na 
reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, 

➢ oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing 
bezpośredni), 

➢ dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną  lub do podjęcia działań na 
Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który  ciąży na Administratorze takiego jak 
np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

5. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa 
będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 
archiwizacyjnego. 

6. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji zamówienia 
(Umowy). Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienia. 

7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych przez Administratora. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla 
nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, 
praw i wolności, lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu 
bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania 
danych w tym celu. 

8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania 
ich usunięcia, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji.  

9. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a 
także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, transportowe, dostarczające 
przesyłki kurierskie i pocztę. 

11. Państwa dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

12. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator NIE będzie podejmował wobec tych 
danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji,  będących wynikiem profilowania.  

 
 

 
 

………………………………………………….. 
  podpis 


