Zamówienie – pojedynczy egzemplarz

Numer wydania
(w druku)

Cena brutto
pojedynczego egzemplarza
(w tym 8% VAT)

1/2018 (4)

25,00 zł

Numer wydania
(w pdf*)

Cena brutto
pojedynczego egzemplarza
(w tym 23% VAT)

1/2018 (4)

25,00 zł

2/2017 (3)

30,00 zł

1/2017 (2)

30,00 zł

1/2016 (1)

30,00 zł

Liczba zamawianych
egzemplarzy

Liczba zamawianych
egzemplarzy

* Jeden zamówiony numer wydania w pdf to licencja na jedno stanowisko czytelnicze.
Dane Zamawiającego:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
E-mail:
Dane do faktury: Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną: TAK / NIE.
Nazwa firmy (imię i nazwisko):
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod,
miasto):
NIP:
Numer telefonu:
E-mail:
Adres do wysyłki:
Nazwa firmy, imię i nazwisko:
Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod,
miasto):
E-mail:
Zamawiający czasopismo „Inteligentne Miasta i Regiony” oświadcza, że właścicielem praw autorskich do plików elektronicznych jest Wydawnictwo
ARTSMART Izabela Żylińska. Zabrania się przekazywania swoich plików z wydaniami elektronicznymi osobom trzecim, podejmowania
jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowań ich zawartości itp.
Wypełniony formularz prosimy przesłać listownie na adres: Wydawnictwo ARSTMART Izabela Żylińska, ul. Braci Załuskich 4 lok. 21,
01-773 Warszawa lub w formie skanu na adres e-mail: prenumerata@inteligentnemiastairegiony.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt z
redakcją: Izabela Żylińska, Redaktor Naczelna, +48 660 610 605. Płatności za prenumeratę należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury
poprzez przelew na następujący rachunek bankowy: Credit Agricole Bank Polska SA, 40 1940 1076 3080 8694 0000 0000. Termin płatności
wynosić będzie 7 dni. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury.
Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773)
przy ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, NIP: 5252294216.
Dane osobowe przetwarzamy w celu:

wykonania umowy o świadczenie usług (m.in.: realizacja zamówienia, rozliczenia, wysyłka, komunikacja związana z realizacją usługi),

obsługi reklamacji i innych roszczeń,

komunikacji w przypadku przesyłanych zapytań,

kierowania treści marketingowej (na podstawie zgody na otrzymywanie treści marketingowej, np. informacja o nowej prenumeracie),

analizy i opracowywania wewnętrznych raportów statystycznych sprzedażowych i finansowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: dobrowolnie i świadomie wyrażona zgoda; zawarta umowa; art. 6 ust. 1 lit. a, b, f
Rozporządzenia 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); ustawa z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
Dane osobowe przechowujemy:

przez okres trwania umowy,

do końca czasu trwania obowiązku wynikającego w szczególności z regulacji podatkowych i rachunkowych,

do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń,

w celach marketingowych: przez okres obowiązywania umowy lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
Komu udostępniamy dane osobowe: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym i kurierom.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Egzekwowanie powyższych praw nie może być sprzeczne z wymogami ustawowymi obowiązującymi Administratora danych. W celach związanych
ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez e-mail: artsmart@artsmart.media.pl lub
telefonicznie: 660 610 605.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych podmiotów, w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa.
□ Zamawiający czasopismo „Inteligentne Miasta i Regiony” oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
zamówienia prenumeraty przez ARTSMART Izabela Żylińska zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018
poz. 1000).
□ Zamawiający czasopismo „Inteligentne Miasta i Regiony” oświadcza, że wyraża zgodę na informowanie o zamierzeniach wydawniczych i
organizacyjnych przez ARTSMART Izabela Żylińska zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

…....................................................
data, czytelny podpis

