Zleceniodawca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
w Łomży sp. z o.o.
ui. Spokojna 9
18 - 400 Łomża

ZLECENIE
1. Zamawiający zleca wykonanie następującej usługi reklamowej:
a) w autobusach - plakat A... - ........... szt.
b) w autobusach (plakat mocowany w ramce) - plakat A.... - ........ szt.
c) na monitorach LCD - pętla czasowa 10 min, długość spotu 15 s
2. Czas wykonania usługi:
a) w autobusach - o d ............. d o ................
b) w autobusach (plakat mocowany w ramce) - o d .............d o ......................
c) na monitorach LCD - ....tygodnie emisji.
3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi netto .
a) w autobusach - ......... zł netto
b) w autobusach (plakat mocowany w ramce) - ......... zł netto
c) na monitorach LCD - ............zł netto
Razem:..............zł netto (słownie....................... )
4. Termin płatności za wykonaną usługę:
Przelewem na rachunek MPK w Łomży sp. z o. o. 34 2490 0005 0000 4530 2487 7060
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. Ewentualne rozbieżności w zakresie wykonania Zlecenia rozstrzygane będą na podstawie
postanowień Zarządzenia Nr 8 / 2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., które jest dostępne na stronie
internetowej www.mpklomza.pl
6. Faktura za świadczoną usługę będzie wystawiona w terminie 3 dni od rozpoczęcia ekspozycji
reklamy.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201(^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 9E/4£ywE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o. reprezentowana przez Prezesa zarządu
z siedzibą w Łomży.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o. o. możliwy jest pod numerem
tel. nr. 86 216 01 62 lub adresem email (adres email): iod@mpklomza.pl
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy - Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji umowy / umowy zlecenia na wykonanie usługi.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
,
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/
umowy o dzieło.

Czytelny podpis Zamawiającego:

