ZĄMl2D:!ŁBIE NA PACZK]

ODDZIAŁ
CELA..

ZYWNOśC10WO- HIGIENICZNĄ
realizowanaw punkciesprzedażyprowadzonymprzy Zakładzie Karnym w Krzvwańcu
Numer konta punktu sprzedac': 45 1240 3754 1111 0010 6428 9534

(Tytuł: ZK Krzywaniec -- paczka żywnościowa dla: wimię,nazwisko, imię ojca, data urodzenial)
e-mail: krzywaniec.kantyna@pomet-wronki.com.pl
Dane sporządzającego zamóĘvienie(osoba najbliższa dla skazanW):
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Data i podpis Zamawiającego

Potwierdzenie odbioru paczki
Otrzymałem paczkę zgodna z zamówieniem

(datai podpisskazanego)

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

l
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Zamów lenie na paczkę należy dostarczyć:

bezpośredniodo punktu sprzedaży:

drogapocztową:Zakład Karny w Krzllvańcu, Krzlnx'aniec,66-010z dopiskiem ,,Kantyna
3.

4.

Zamówienie sporządzasię na podstawie listy produktów obowiązującej dla Zakładu Karnego w Krzywańcu.
Zamówienie zostaniezrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki
Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio.w punkcie sprzedażylub wpłacone na konto
punktu sprzedaży'- w takim przypadku przesyłając zamówienie droga pocztową należy dołączyć do mego aowoa wpław.
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formacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.
Oświadczenie zamawiai4cego

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administraqi jednostki penitenqjamą środki pieniężne wpłacone na
zrealizowanie paczki proszę zxNrócić

Przekazem pocztowym na adres:
(imię i nazwisko)

(Dokładny adres, kod pocztowy: iazxx'a ulicy, numer dol

amer mieszkania)

Przelewem na konto banka
Numer konta bankowego)

(Podpiszaman'iającego)

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Dyrektor Państwowego PrzedsiębiorstwaPrzemysłu Metalowego..:,POMET z siedzibą we Wronkach
przy ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerejn KKS uuuuuózósu, postaaayącąnuniei
identyfikacji podatkowej NIP 7630004428,REGON 0003 19180 ,(dajel: Administrator).
DaneosobowebędąW zwaizaienw celuaczkę- art. 6 ust. l lit. c) RODO u' związku z art. 113a kodeksukamego wykonawczegow ax'iązku z art. 6 ust. l lit. b) RODO,
b) realizacji płaności dokonywanych przez osobęskładającązamówienie -- art. 6 ust. l lit. b) RODO
j zxx'rotunależnośc'iw prąfpadku niemożności realizadi zamówienia -- art. 6 ust l lit. b) RODU,
d)

realizaqjiprawaprzysługującemuskazanemuzgodniezart.113al&w--art.gust.llit.c)RODO
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e) rozliczeń należnościpublicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedażytowarów lub usług - art. 6 ust. l nt. c) Kuku w zw. an. o usl. l uu UJ
RODO
a rzecz Administratora usługi: prawne,
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publicznoprau:nych.
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administracji publicznej w związku z

nnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności
. . -.. .,- i,-.:.- .-....
Państwadane osoboweprzetwarzanew celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w
którym dokonano sprzedażyproduktu lub usługi. Dane przetwarzanew związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wymkayącycn z tego atuTU. dane
przetwnzane w celach reklamami do czasu zakończeniajd rozpatrywania lub do czasurozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora odpowiednio dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby którą dane dotyczą, ich sprostowania
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przetwarzanesąwiopatciu =przeptsy ustawy o podaniu od towarów i usług iązanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
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Skazany nie posiada uprawnienia

3.

Osoba składająca zamówienie odnoton'anajest w systemie Noe.NETjako
Skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki

do otrzymania

paczki z poNA'odu

osoba najbliższa.

-unktu Sprzedaży
Data przygotoxA'ania
i wydania paczki osadzonemu
Data przekazania paczki ftmkcjonariuszowi celem wydania osadzonemu
Data zwrotu środków pieniężnych osobie zamawiająceJ paczkę

Podpispracownika

