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……(miasto)…………., dnia……………………   
 

Zamówienie 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: PRZYJMUJĄCY: 
NAZWA:  NAZWA:  AUTO CENTRUM  Sp. z o.o. 

ADRES:  ADRES:   Krakowska 199, 38-400 Krosno 

NIP:   NIP:        684-216-80-97 

REPREZENTOWANY PRZEZ:  REPREZENTOWANY PRZEZ: Jerzy Papierz 

ADRES EMIAL:  ADRES EMAIL: bok@domiporta.pl 

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO NR TELEFONU: 22 455 33 00 

 

Domiporta.pl 

Abonament Domiporta.pl 

Nazwa abonamentu: ………………………………………. ……  netto/miesiąc 

 

 Razem:    
….. netto/miesiąc 

 
Data startu publikacji:  

      
 
Okres abonamentu:  

na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy dla każdej ze Stron ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalen-
darzowego, z tym że Strony dopuszczają również wypowiedzenie umowy w zakresie każdej pojedynczej usługi z osobna. 
 

Płatność: w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  

Przyjmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający dopuszcza 

się opóźnienia w zapłacie całości lub części płatności należnych Przyjmującemu przekraczającego 30 dni. 

 

Faktura VAT powstanie w formie: 

 dokumentów za poszczególne miesiące rozliczeniowe 

 zbiorczego dokumentu za całą usługę po dokonaniu przedpłaty na podstawie faktury pro-forma 

 

Zamawiający i Przyjmujący wskazują następujące dane osób kontaktowych, po stronie Zamawiającego i Przyjmującego, do spraw związanych z 
realizacją zamówienia: 

a. dla Zamawiającego: ….., e-mail: ….., tel.: …..; 

b. dla Przyjmującego: ….., email: …..,  tel. ….. 

 
Zamawiający i Przyjmujący zobowiązują się do przekazania osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, 
co dotyczy również umów cywilnoprawnych) oraz osobom je reprezentującym, których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie zamówie-
nia jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją niniejszego zamówienia, znanym Stronom informacji wskazanych w art. 
14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE. 

 
Zamawiający oświadcza, że zostały mu udostępnione, zna i akceptuje: 
[__] „REGULAMIN I POLITYKĘ PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DOMIPORTA.PL” (dostępne pod adresem URL 
http://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu , http://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci) 
 
[__] 
Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie przez AUTO CENTRUM Sp. z o.o. treści marketingowych dotyczących produktów lub usług AUTO 
CENTRUM Sp. z o.o., a dodatkowo także towarów lub usług spółek partnerów biznesowych z branży nieruchomościowej i finansowej oraz 
pozostałych partnerów biznesowych AUTO CENTRUM Sp. z o.o., na podane przeze mnie dane kontaktowe. 
 
Każdą ze zgód można wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@domiporta.pl lub na adres siedziby Przyjmu-
jącego." 
 
Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy 
Działając w imieniu  AUTO CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (adres: 38-400 Krosno, ulica Krakowska numer 199), NIP: 684-216-80-97, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

mailto:bok@domiporta.pl
http://www.polishrealestateinvest.com/
mailto:katarzyna.wielowska@mediastrateg.pl
mailto:t.kurpisz@eleship.pl
http://www.domiporta.pl/regulamin-serwisu
http://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci
mailto:bok@domiporta.pl
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KRS pod numerem KRS: 0000130727 („Spółka”),  oświadczam, że Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649). 
 
Klauzula informacyjna 

 

1) Administratorem danych podanych w zamówieniu jest AUTO CENTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Krakowska 199, 38-400 Krosno 
(„Administrator”), z którym można skontaktować się poprzez adres email iod@domiporta.pl, telefonicznie pod numerem 
+48 22 55 55 740 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarza-
nia danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email iod@domiporta.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane:  
a. w celu założenia i obsługi konta klienta w serwisie domiporta.pl, realizacji usług określonych w zamówieniu, realizacji usług określo-

nych w regulaminie lub regulaminach serwisów internetowych określonych powyżej i zamówionych dodatkowo w trakcie obwiązywa-
nia umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy. 

b. w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb podmiotu danych w zakresie produk-
tów oferowanych lub usług świadczonych przez administratora oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty produktów lub usług 
oferowanych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uza-
sadnionego interesu Administratora. 

c. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania do podmiotu danych treści marketingowych na 
podane dane kontaktowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych.  

 5)  Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administrato-
ra usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy, w tym usługi prawne* 
*Tylko w przypadku, gdy występują odbiorcy (podmioty, którym ujawniane są dane osobowe); lista kategorii odbiorców wymaga dostoso-
wania do konkretnego przypadku. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie lub wykonania obowiązków ciążących na 
Administratorze na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

7) Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwa-
rzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Podmiotowi danych przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi.  
9) Podmiotowi danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 

państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
10) Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie korzystania z usług w serwisie internetowym określonym w zamówieniu 

jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. 
11) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są w Polityce prywatności serwisu 

domiporta.pl dostępnej pod adresem URL http://www.domiporta.pl/polityka-prywatnosci. 
 

 

 
..........................................................................................                                                    ………………….. 
            Pieczęć firmowa i czytelny podpis osoby uprawnionej                                                                  Przyjmujący zamówienie 
                      do reprezentowania Zamawiającego 
 

 
 

Proszę o odesłanie podpisanego zlecenia na adres e-mail: …………………… 
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