Prenumerata roczna miesięcznika „Mechanik”
oferta specjalna dla SIMP



Zamawiam prenumeratę roczną (2020 r.) czasopisma
„MECHANIK. Miesięcznik Naukowo-Techniczny” (10 zeszytów).
Przy zamówieniu prenumeraty do 31 grudnia 2019 kalendarz książkowy GRATIS!

198,00 zł

100,00 zł

Dane do faktury:
nazwa firmy (lub imię i nazwisko)

telefon

e-mail

ulica

nr domu

nr mieszkania

kod

miejscowość

NIP

Dane do wysyłki (jeśli inne niż dane powyżej):
imię

nazwisko

nazwa firmy

ulica

nr domu

kod

miejscowość




nr mieszkania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
MECHANIKÓW POLSKICH z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14A, dla celów realizacji zamówienia. Zgoda jest
dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez skierowanie wiadomości na adres e-mail administratora.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (verte).

………………………….………..………………………………
data, podpis zamawiającego

Zdjęcie lub skan podpisanego formularza prosimy przesłać pod email: mechanik@mechanik.media.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH z siedzibą
w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń ul.
Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa); wpisane do Rejestru
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000152811; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP: 5260001105; REGON: 000671540;
adres poczty elektronicznej: sklep@mechanik.media.pl- zwane
dalej „Administratorem” i będące jednocześnie Usługodawcą
Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez
Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem 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) – zwane dalej „RODO” lub
„Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest
korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator
korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających,
którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na
mocy RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie nieskuteczność zawarcia
umowy.
Pełny tekst „Polityki prywatności sklepu internetowego
sklep.mechanik.media.pl” jest dostępny pod adresem:
https://sklep.mechanik.media.pl/polityka-prywatnosci.html.

