
 

 
 
      

FORMULARZ ZAMÓWIENIA  
PRENUMERATY „PRZEGLĄDU GAZOWNICZEGO” 

 
 

Niniejszym składam zamówienie na prenumeratę kwartalnika „Przegląd Gazowniczy” w roku …………………... 

 

w ilości …………………………………… egzemplarzy każdego wydania. 
 

Pełna nazwa firmy do FAKTURY: 

Firma/ Instytucja: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………..…………………………………… Kod pocztowy:…………………… Miasto: ………………………………………….. 

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………….. Telefon:………………………  E-mail:……………………………………………………. 

 
Oświadczamy,  że jesteśmy płatnikiem VAT o nr NIP ……………………………………………. i upoważniamy  
Izbę Gospodarczą Gazownictwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
 
Adres do wysyłki: 
 
.................................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Roczny koszt prenumeraty 1 egzemplarza – 120 zł brutto 
 
Podsumowanie:  
 
  Razem koszt: ………………………… zł brutto 

 
        …………………., …………………………………………………… 
 
         Data  i podpis 
 
 

Zamówienie prosimy przesłać na adres e-mail: office@igg.pl 
 

 
Informacja dot. ochrony danych osobowych: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Izba Gospodarcza Gazownictwa z siedzibą w Warszawie (01-224) przy ul. Kasprzaka 25 (zwana dalej: „IGG”). 

Kontakt z IGG jest możliwy poprzez adres e-mail: office@igg.pl, telefonicznie pod numerem  22 631 08 38  lub pisemnie na adres ul. Marcina Kasprzaka 

25, 01-224 Warszawa. 

2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. 

3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym zobowiązani jesteśmy przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (w szczególności usługi księgowe, informatyczne, kurierskie, pocztowe, doradcze i prawne). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia 

przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe 

nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

 
               

……………………………   dnia  ………………… 
                                           

…………….………………………………… 

                                                                                                                                            Pieczęć firmowa, podpis 

mailto:office@igg.pl

