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Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
NIP: 527-243-60-56
tel. 22 539 79 57 | tel. 22 539 79 81 
e-mail: oferta@1944.pl
www.1944.pl
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Logotyp / warianty Logotyp Muzeum Powstania Warszawskiego występuje w czterech 
wariantach kompozycyjnych i trzech wariantach kolorystycznych  
(barwny, czarny, biały). Decyzja o zastosowaniu każdego z wariantów 
powinna być poprzedzona lekturą księgi identyfikacji MPW.  
Na kolejnych stronach znajdują się opisy konstrukcji wraz  
z zaleceniami wyboru wariantu, opis pola ochronnego  
i kompletne informacje dotyczące kolorystyki znaku.  

Formularz zamówienia

Imię i nazwisko:

tel.: e-mail:

Dane zamawiającego

Dane do faktury:

Instytucja / 
Firma:

Zamawiający:

Imię i nazwisko:

*

*

ul.

Kod pocztowy, 
miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

* – prosimy o zaznaczenie adresu, pod który ma zostać wysłana faktura VAT.

– jeżeli różni się od danych na fakturze

tel.: e-mail:

NIP

Adres dostawy:

Firma:

ul.

Kod pocztowy, 
miejscowość:

PHU Beskid Plus Sp. J. 
R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna

ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-75-995

tel.: +48 33 470 77 81
fax: +48 33 470 77 86

e-mail: archiw@beskidplus.com.pl
www.beskidplus.com

Opakowania
i akcesoria
archiwizacyjne
dla  bibliotek, muzeów
oraz archiwów

System Zarządzania Jakością
został zatwierdzony
przez Lloyd’s Register Quality
Assurance Limited
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Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Zamawiający:

Imię i nazwisko   

Dane do faktury:

Nazwa szkoły 

ul. 

Kod pocztowy, miejscowość   

NIP    

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko 

tel.  e-mail   

Adres dostawy (jeśli różni się od danych na fakturze):

Nazwa szkoły 

ul. 

Kod pocztowy, miejscowość  

Imię i nazwisko 

tel.  e-mail  

 Miejscowość  

 Data 
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Formularz zamówienia

Zamawiane produkty
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5
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15

16

Miejscowość i data: Podpis osoby zamawiającej:

L.p. Indeks Nazwa towaru Ilość

PHU Beskid Plus Sp. J. 
R. Tyrna, J. Cybuch, B. Tyrna

ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn
NIP: 548-20-75-995

tel.: +48 33 470 77 81
fax: +48 33 470 77 86

e-mail: archiw@beskidplus.com.pl
www.beskidplus.com

Opakowania
i akcesoria
archiwizacyjne
dla  bibliotek, muzeów
oraz archiwów

System Zarządzania Jakością
został zatwierdzony
przez Lloyd’s Register Quality
Assurance Limited
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PHU Beskid Plus sp. j. Tyrna, Cybuch, Tyrna 
w celu realizacji zamówienia.

Formularz zamówienia

Zamawiane produkty

L.p. Nazwa produktu/zestawu
Rozmiar 
dotyczy 
koszulek

Wzór nadruku 
dotyczy koszulek 

i toreb

Liczba sztuk/ 
zestawów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych 
w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej czy numer telefonu) 
w celu zrealizowania zamówienia.

Uwagi 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Formularz zamówieniowy – oferta dla szkół 14.04.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79 (dalej: administrator).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie realizacji praw przysługujących w związku z przetwarzaniem, można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres siedziby administratora lub na 
adres poczty elektronicznej wyznaczonego inspektora ochrony danych: iod@1944.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
a)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wysyłkowej tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia/wykonania umowy, obejmującej nabywanie towarów, której 

jest Pani/Pan stroną lub ze względu na Pani/Pana żądanie przed zawarciem takiej umowy;
b)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku ze sprzedażą towarów ze względu na to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypeł-

nienia tych obowiązków, co dotyczy w szczególności przepisów podatkowych czy rachunkowych;
c)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu archiwizacyjnym i rozliczalności ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na archiwizacji dokumentów dotyczących prowadzonej działalności oraz wykazania 

wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty współpracujące z administratorem, świadczące na jego rzecz usługi informatyczne, kurierskie oraz pocztowe, a także podmioty upoważnione do otrzy-
mywania informacji na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy o realizację sprzedaży wysyłkowej, dane osobowe będą przechowywane w terminie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie i rozliczenie 
umowy, chyba że dłuższe terminy przechowywania będą wynikać z przepisów dotyczących wykonania obowiązków prawnych administratora lub obowiązków archiwizacyjnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uza-
sadnionego interesu administratora przetwarzane będą do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu z 
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane, w przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży wysyłkowej jest wymogiem umownym i osoba nie jest zobowiązana do ich podania przy czym konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy, 
czyli realizacji zakupów. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wystawienia faktury podanie danych osobowych jest wymogiem ustawy, lecz osoba nie jest zobowiązana do ich podania a konsekwencją ich 
niepodania będzie brak możliwości wystawienia faktury VAT.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
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