2019

DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

25 %

rabatu
CENA (zł)
100%

TYTUŁ

LEKSYKONY

CENA (zł)
ILOŚĆ
z rabatem 25% SZTUK

Prześlij do nas zamówienie, a następnie dokonaj wpłaty na konto:

WARTOŚĆ
(zł)

LEKSYKON VAT – 2019 · wydanie dwutomowe

320,00

240,00

0,00

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
PRAWNYCH – 2019

228,00

171,00

0,00

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH – 2019

224,00

168,00

0,00

91 1500 1168 1211 6001 1100 0000
DANE ZAMAWIAJĄCEGO

OPODATKOWANIA

Zaznacz X w odpowiednim polu
Firma

Osoba fizyczna

Nazwa firmy / Imię i nazwisko:

OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, EKSPORT, IMPORT – 2019

187,00

140,25

0,00

KOSZTY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 2019

156,00

117,00

0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
W PRAKTYCE. TECHNIKI SPORZĄDZANIA. Wydanie VI

74,00

55,50

0,00

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE
I PRAWNE – 2019

168,00

126,00

0,00

PORADNIKI

ORDYNACJA PODATKOWA
– NOWOŚCI NA 2019 ROK

80,00

NIP
firmy

Adres do faktury:

ul.

kod

miasto

0,00

60,00

Osoba zamawiająca:

VADEMECUM
PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Z PAŃSTW
WSCHODU ORAZ UE – OPODATKOWANIE,
OSKŁADKOWANIE I DELEGOWANIE DO INNEGO
KRAJU UE – PRAKTYCZNE PROBLEMY.
VADEMECUM PODATNIKA

Adres wysyłkowy: ul.

74,00

55,50

kod

miasto

tel./fax.

SPLIT PAYMENT – PODZIELONA PŁATNOŚĆ.
PRAKTYCZNE PROBLEMY. VADEMECUM PODATNIKA

e-mail:
78,00

0,00

58,50

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie okienka znajdującego się przy treści zgody.

*

Koszt wysyłki:

RABAT obowiązuje
przy opłaceniu
zamówienia do
14 grudnia 2018 r.

0,00

Ogółem do zapłaty:

1

17,50

17,50

PRZELICZ TABELĘ >>>

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez O.W. Unimex z siedzibą we Wrocławiu w celu i zakresie niezbędnym
dla realizacji złożonych i przyszłych zamówień, ewidencji sprzedaży oraz kontaktu z kupującym, zgodnie z przepisami 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
(Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez O.W. Unimex z siedzibą we Wrocławiu,
zgodnie z przepisami 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”), a także na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych na podany
adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
Zapoznałem/-am się z informacją o administratorze danych i prawach osób, których dane są przetwarzane (dostępną na drugiej
stronie).

* wymagane

i

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem:

801 01 12 12

lub

71 78 333 25

data

czytelny podpis

WYŚLIJ

faks: 71 78 333 27 • e-mail: zakupy@unimex.pl • infolinia: 801 01 12 12

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KSIĄŻEK

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH
I PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH
DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Zubrzycka prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Oficyna Wydawnicza Unimex Renata Zubrzycka, ul. Skarbowców nr 85B,
53-025 Wrocław, NIP: 8940027140, REGON: 930333227.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, jak i przyszłych zamówień, ewidencji sprzedaży, kontaktu
z Państwem w związku z dokonanym zamówieniem, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, m.in. ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f
RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest ono
konieczne dla realizacji zamówień. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi realizację
takich zamówień.

JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKI Z 25% RABATEM?

1

3

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania
zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem
zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych
w pkt. 2, tj. do czasu zakończenia realizacji złożonego zamówienia i jego rozliczenia, a dla celów
związanych z realizacją przyszłych zamówień – przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji
ostatniego zamówienia, zaś w każdym przypadku – przez okres niezbędny do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających
z zamówień, chyba że przepisy obowiązującego prawa będą wymagały przetwarzania danych
osobowych przez dłuższy okres.
5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione lub ujawnione wyłącznie podmiotom
współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych
w pkt. 2, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie i prawne, jak również osobom i podmiotom
na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych. Dane te nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie
danych osobowych.
7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z powołanym
u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, mailowo pod adresem: inspektorochronydanych@unimex.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą
profilowane.

Oficyna Wydawnicza Unimex
ul. Skarbowców 85b, 53-025 Wrocław
71 78 333 25

Wypełnij formularz zamówienia.
Zamówienie wyślij do
14 grudnia 2018 roku

Zamówienie możesz przesłać:

lub

FAKSEM:
71-78-333-27

4

2

Wybierz interesujące Cię książki
z naszej oferty na 2019 rok.

@

POCZTĄ:

lub

Oficyna Wydawnicza
UNIMEX
ul. Skarbowców 85 B
53-025 Wrocław

E-MAILEM:
zakupy@unimex.pl

Opłaty za zamówione książki (plus koszt wysyłki)
dokonaj do 14 grudnia 2018 roku
na konto Oficyny Wydawniczej UNIMEX:
91 1500 1168 1211 6001 1100 0000

5

Paczkę dostarczymy Pocztą Polską
pod wskazany adres zaraz po ukazaniu
się książek w Wydawnictwie.
Książki ukażą się
w 2019 roku.

JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKI
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ?
UWAGA! Wersję elektroniczną książek zamówisz
tylko w eKsięgarni na stronie sklep.unimex.pl
Postępuj wg poniższego schematu.

1

Zaloguj /
zarejestruj się
w eKsięgarni
UNIMEX

www

2

login

hasło

Wybierz interesującą
Cię publikację
w formie eBook
lub ePUB

3

Dodaj ją do koszyka

ZALOGUJ

4

Opłać zamówienie

5

Po wpływie środków na nasze konto,
otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Twój eBook będzie dostępny
w eKsięgarni (zakładka MOJE KONTO).

UWAGA!
Wersje elektroniczne dostępne będą po wydaniu książek w wersji papierowej.

