ZAMAWIAM PRENUMERATĘ DWUMIESIĘCZNIKA
„NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE”
PRENUMERATA ROCZNA

NORMALNA

120 zł brutto (w tym 8% VAT)

/szt.

(6 wydań)

STUDENCKA

80 zł brutto (w tym 8% VAT)

/szt.

PRENUMERATA DWULETNIA

NORMALNA

200 zł brutto (w tym 8% VAT)

/szt.

(12 wydań)

STUDENCKA

120 zł brutto (w tym 8% VAT)

/szt.

OD WYDANIA

DO WYDANIA

Imię i Nazwisko:
Firma*:
NIP*:

Branża*:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Telefon:

Fax*:

e-mail:

www*:

Egzemplarze proszę przekazać na adres:
(wpisać jeżeli jest inny niż powyżej)

Proszę wypełnić właściwe pola powyżej oraz zaznaczyć właściwe okienka
(*osoba fizyczna nie prowadząca działalności nie wypełnia; ** niepotrzebne skreślić):

q
q
q

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia (niezbędne w celu realizacji zamówienia)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, np. przypomnienie o końcu prenumeraty, informacje o rabatach i nowościach
Oświadczam, że jestem płatnikiem / nie jestem płatnikiem** VAT i upoważniam NBI Media do wystawienia faktury VAT po dokonaniu wpłaty bez podpisu odbiorcy

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma NBI Media, ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, tel.:
12 292 70 70, adres e-mail: redakcja@nbi.com.pl Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki, wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury
w dokumentacji księgowej administratora. W przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych, także do wysyłki tychże informacji drogą elektroniczną. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do realizacja prenumeraty. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe np. fakturowanie, przesyłka. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały
profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pieczęć firmowa*

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ NBI?

KONTAKT Z DZIAŁEM PRENUMERATY

1. Odeślij niniejsze wypełnione zamówienie pocztą, faksem lub e-mailem
2. Dokonaj wpłaty na konto: mBank 93 1140 2004 0000 3502 4940 7172
odbiorca: NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków
tytuł przelewu: PRENUMERATA NBI od wydania... do wydania...

NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
e-mail: prenumerata@nbi.com.pl

Warunkiem realizacji prenumeraty studenckiej jest przesłanie kopii aktualnej legitymacji
studenckiej.

Elektroniczny formularz prenumeraty
dostępny jest również na www.nbi.com.pl

www

Data i Podpis

