FORMULARZ ZAMÓWIENIA ANALIZY
(wypełniony formularz proszę przestać e-mailem na adres biuro@pbc.pl )

Dane zamawiającego:
Nazwa firmy: ..................................................................................................................................................................................
Ulica: ...........................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ................................................................. Miejscowość: ......................................................................................
NIP: ...................................................................................Numer telefonu: .................................................................................
Osoba zamawiająca: ........................................................ Adres e-mail ................................................................................................

Zamawiam analizę dla poniższych danych za kwotę ……….. zł + VAT
1.

Tytuł:…………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Miesiące/Lata……………………………………………………………………………………………………………………

3.

Parametr…………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje dodatkowe: …………………………………………………….......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie zamawiającego:
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania powiadomienia o publikacji nowych danych
w systemie Teleskop online na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o działalności PBC Sp. z o.o. na
podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania zaproszeń na konferencje, warsztaty i
eventy organizowane przez PBC Sp. z o.o. na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
INFORMACJE O OGRANICZENIACH W WYKORZYSTYWANIU UDOSTĘPNIANYCH DANYCH








Udostępnione dane stanowią bazę danych w rozumieniu przepisów prawa.
Udostępniona Baza Danych chroniona jest przepisami:
o ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402);
o ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
Używanie Danych udostępnianych (w tym pobieranie danych i wtórne wykorzystanie Bazy Danych) w okresie 15 lat od ich
udostępnienia lub upublicznienia, jeżeli nie udzielono dodatkowych zezwoleń, jest możliwe jedynie do użytku osobistego lub
do celów dydaktycznych i badawczych (z podaniem źródła).
Naruszenie wyżej podanych ograniczeń spowoduje odpowiedzialność karną przewidzianą w ustawie o ochronie baz danych i
ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Osoba naruszająca ograniczenia, zobowiązana będzie także do zwrotu uzyskanych korzyści finansowych oraz naprawienia
wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
Zakup danych oznacza wyrażenie zgody na stosowanie się do przedstawionych powyżej ograniczeń.

Upoważniam Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. do wystawienia na podstawie niniejszego zamówienia faktury
VAT bez mojego podpisu
Data:………………………..……………..

Podpis osoby zamawiającej……………………………………….

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Polskie Badania Czytelnictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 3, w Warszawie (kod pocztowy: 00-367), tel.: 22 827 02 23, adres e-mail:
biuro@pbc.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy zamówienia analizy lub, na podstawie wyrażonej zgody, wysyłanie powiadomień o publikacji nowych danych w systemie Teleskop online, informacji o
działalności PBC Sp. z o.o., wysyłanie zaproszeń na konferencje, warsztaty i eventy organizowane przez PBC Sp. z o.o.. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy lub
udzielona zgoda.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych podanych w zamówieniu oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Jeśli chcieli by Państwo złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania
danych osobowych podanych w zamówieniu prosimy o bezpośredni kontakt z administratorem danych osobowych w PBC Sp. z o.o. pod adresem biuro@pbc.pl
4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.
6. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu
księgowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisu prawa w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

