
 
                                                                                                    Białystok, dnia ......................... 

 
…................................................ 

           
 
   (pieczątka adresowa firmy) 

                                                                          PSS „Społem” w Białymstoku 

                                                            Rynek Kościuszki 15 

                                                     15-950 Białystok                  
                                                                             tel. 85 742 44 85, 85 742 49 04 

                                                      fax 85 742-45-74 

                                                                                        e-mail : finansowy@spolem.bialystok.pl 
 
 

ZAMÓWIENIE 

Proszę o sprzedaż: 

* bonów towarowych do realizacji w sieci handlowej i gastronomicznej PSS „Społem” w 

Białymstoku, w poniższych ilościach: 

..................sztuk o nominale 50 zł na łączną wartość………………... 

..................sztuk o nominale 20 zł na łączną wartość ………………... 

……………sztuk o nominale 10 zł na łączną wartość ………………… 

 ogólna wartość zamówienia bonów towarowych .................................................................  

 

* bonów upominkowych do realizacji w Salonie Eleganza oraz w domu handlowym „Central”, w 

poniższych ilościach: 

 ……………..sztuk o nominale 50 zł  

 ……………..sztuk  o nominale 20 zł  

 ogólna wartość zamówienia bonów upominkowych ................................................................. 

 

Należność za bony zostanie opłacona (proszę zaznaczyć wybraną formę): 

[   ] gotówką przy odbiorze bonów w kasie Spółdzielni, ul. Rynek Kościuszki 15, w dni 

robocze w godzinach 10.00- 14.30 

[   ] w formie przedpłaty na konto Bank Pekao S.A. nr 67 1240 5211 1111 0000 4928 

1305                                                                                       Podpis i pieczęć zamawiającego 

 
 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Państwa danych osobowych jest PSS „Społem” w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 15. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@spolem.bialystok.pl. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna – sprzedaży bonów towarowych (podstawa prawna -  art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia  roszczeń. 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.  
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO. 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.                                                                                                         
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