
s. 1/2

ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa 
tel.: 22 849 05 83, +48 506 066 723 

fax: 22 849 82 56 
www.kancelaria-result.pl 

www.prawoweterynaryjne.pl

Kancelaria Prawna RESULT 
Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy  
Spółka Komandytowa

Formularz zamówienia 

TRAKTAT O UŚMIERCANIU ZWIERZĄT 
Autor:  Michał Rudy 
ISBN 978-83-62443-49-9 Format 145 x 205 mm, oprawa zintegrowana szyta, 352 strony, papier kremowy

DANE DO WYSYŁKI | FAKTURY* 

Adres dostawy 

imię i nazwisko 
lub  nazwa  firmy       

ulica 

nr domu / 
nr mieszkania 

kod pocztowy 

Miejscowość 

Dane do faktury VAT* 

nazwa firmy 

ulica 

nr domu / 
nr lokalu 

kod pocztowy 

Miejscowość 

NIP 

Zamawiam    egz. w cenie 89,00 zł (w tym 5% VAT) / egz., wartość     zł 

plus koszt przesyłki poleconej priorytetowej ** (dla zamówień do 3 egz. 19,22 zł (w tym 5% VAT) 

Razem do zapłaty    zł 

Realizacja wysyłki do 3 dni roboczych od daty wpływu na rachunek:  

mBank SA OK/Wrocław    66 1140 1140 0000 2896 8000 1001 

Zamówienia prosimy przesyłać na e-mail: biuro@kancelaria-result.pl lub fax: 22 849 82 56 

* informacja o przetwarzaniu danych osobowych na kolejnej stronie 
** w przypadku zamówień powyżej 3 egz. skontaktujemy się zwrotnie i wskażemy koszt przesyłki

http://www.kancelaria-result.pl/
http://www.prawoweterynaryjne.pl/
mailto:biuro@kancelaria-result.pl
Jola_Piotrek
Podświetlony
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Kancelaria Prawna RESULT 
Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy  
Spółka Komandytowa 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją zamówienia 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy spółka 
komandytowa. Dane kontaktowe: adres: ulica Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa, e-mail: biuro@kancelaria-result.pl 

 
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w następujących celach: 

a) realizacji zamówienia, 
b) wywiązania się z obowiązków nało˝onych regulacjami prawa podatkowego i bilansowego, 
c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów polegających na dochodzeniu ewentualnych roszczeƒ. 

 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady nr 2016/679 (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (w skrócie: RODO). 

 
3. Do Pani/Pana danych dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne z nami współpracujące oraz świadczące na naszą rzecz usługi. 

 
4. Wskazane dane będą przechowywane i przetwarzane w okresach wymaganych dla dochodzenia roszczeń oraz wynikających  

z przepisów prawa podatkowego i bilansowego dotyczących przechowywania dokumentacji i prowadzenia księgowości. 
 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych; 
• żądania usunięcia swoich danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali; 
• żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sytuacjach opisanych w art. 18 RODO; 
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej celach. Przyczyną 

tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie  
w stanie wykazać, iż: 

a) w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 

b) Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
• złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych przebiega niezgodnie z prawem. 
 

6. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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