………………………………….
( nazwa 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 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, z siedzibą przy pl. Wolności 2, 25-367 Kielce,
reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 41 34 337 00 lub 41 34 440 78 oraz za
pośrednictwem adresu e-mail: poczta@muzeumzabawek.eu.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: iod@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 przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

