………………………………….
( nazawa wnioskodawcy)
…………………….……………………………
(miejscowość, data)

WNIOSEK O DOKONANIE PŁATNOŚCI PRZELEWEM
dla
GRUP ZORGANIZOWANYCH

Proszę o zgodę na dokonanie płatności przelewem za świadczone usługi, sprzedane towary
w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zobowiązanie uregulujemy na podstawie wystawionej przez
Muzeum Faktury VAT, w terminie w niej określonym.
Dane do Faktury VAT:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa instytucji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres: ulica, kod, miejscowość

………………………………………………………………..
NIP

……………………………………………………………..…………………………………………...
(czytelny podpis osoby wnioskującej reprezentującej instytucję/ szkołę oraz pieczątka instytucji)

*Formularz należy złożyć w kasie Muzeum Zabawek i Zabawy

Informacja o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujmy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce pl. Wolności 2 NIP 657-046-17-87,
REGON 001181972
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@muzeumzabawek.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16
rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20
rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą profilowane.

