
 
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 06/2016 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica  

                                                                           z dnia 01 marca 2016r. w sprawie wytycznych  
                                                                             dotyczących świadczenia usług reklamowych  
                                                                               i promocyjnych na słupach ogłoszeniowych  
                                                                               zlokalizowanych na terenie gminy Oleśnica. 

 

Ligota Polska,……………………………………. 

ZLECENIE NA PLAKATOWANIE  NR………/………. 

1. DANE DO ZLECENIA: 

1) Tematyka plakatu……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Czas ekspozycji od……………………………………………………..do…………………………………………………. 

3) Zaznaczenie umieszczenia plakatów na wybranych słupach/wybranych miejscowościach: 

TAK/NIE 

4) Format plakatu…………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Ilość sztuk…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. DANE DO FAKTURY: 

1) Imię i nazwisko/Nazwa Firmy…………………………………………………………………………………………… 

2) Adres………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Kontakt (tel., e-mail)…………………………………………………………………………………………………………. 

4) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru F-RY VAT……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. KALKULACJA KOSZTÓW ZLECENIA: 

1) Cena plakatu………………………x ilość ……………………= …………………………………………………………. 

2) Cena za rozplakatowanie na 1 słupie……………..x ilość słupów…………………..=………………….. 

3) Inne koszty……………………………………………………. 

4) Ogółem netto……………………………………………….. 

5) VAT 23%.......................................................... 

6) Razem brutto……………………………………………….. 

UPOWAŻNIENIE  VAT 

1. Upoważniamy Gminny  Ośrodek Kultury Oleśnica do wystawiania faktury VAT bez naszego 

podpisu. 

2. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT zarejestrowanym pod nr NIP………………………………… 

3. Oświadczamy, że znany nam jest Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych w gminie 

Oleśnica oraz Cennik usług plakatowania na słupach ogłoszeniowych w gminie Oleśnica i 

akceptujemy zawarte w nich ustalenia.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) informuję, iż:  
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest……………………………………… 
……………………………………………...GMINNY OŚRODEK KULTURY OLEŚNICA  

(nazwa Administratora) 
 



z siedzibą w………………………….. LIGOCIE POLSKIEJ 3a, 56-400 Oleśnica,  
(adres Administratora) 

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mdudek@gokolesnica.pl,  
                                                                             (wpisać np. adres e-mail) 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu REALIZACJI ZLECENIA.  
                                                            (wpisać cel przetwarzania danych np. realizacja umowy)  

Podstawą do przetwarzania tych danych jest ……………………………………………………………… 

…………………………………………Artykuł 6, p.1 lit. b)…………………………………,  

                  (wpisać podstawę prawną RODO i ewentualnie krajową podstawę prawną np. Kodeks pracy)  

 

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,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może 

skutkować brakiem realizacji zlecenia. 
 
 

 

…………………………………………………..                                                       ……………………………………………………….. 
                 (pieczęć firmowa)                                                                                                 (czytelny podpis osoby upoważnionej) 
 

 _________  
* niepotrzebne skreślić 


