
KRS 0000038725
mBank PLN 96 1140 1078 0000 4371 9200 1003 
PeKaO S.A. PLN 12 1240 4748 1111 0000 4871 5421
mBank EUR PL36 1140 1078 0000 4371 9200 1016  
Kod SWIFT BREXPLPWKAT
PeKaO S.A. EUR PL37 1240 4748 1978 0000 4881 8382  
Kod SWIFT PKOPPLPW
Kapitał Podstawowy 15 635 000 zł

NIP 897-15-40-795
NIP UE PL 8971540795
REGON 931122604

WAGA CENA TERMIN TERMIN
POZ. OPIS SZACUNKOWA [PLN/J.C.] DOSTAWY ODBIORU UWAGI

1. kg zł r. r.

2. kg zł r. r.

3. kg zł r. r.

4. kg zł r. r.

5. szt. zł r. r.

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Firmy

Ulica

Kod pocztowy/ Miasto

DATA ZAMÓWIENIA: ZAMÓWIENIE NR:

Zgodnie z Państwa ofertą nr składamy zamówienie na ocynkowanie ogniowe według normy PN EN ISO 1461 następujących materiałów:

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ:

REGON:

Poniższym podpisem akceptuję "Ogólne warunki handlowe stosowane przez Ocynkownię Śląsk Spółka z o.o. od dnia 01.02.2013".  
Niniejsze zamówienie stanowi podstawę do żądania zaliczki.

Uwaga: W celu zapewnienia sprawnej i terminowej usługi prosimy o przekazanie przy dostawach harmonogramu odbioru poszczególnych partii materiału z dokładnym ich 
opisem. Przy planowaniu odbioru materiału proszę uwzględnić, że materiał ocynkowany zajmuje więcej miejsca, ze względu na konieczność zabezpieczenia ocynkowanej 
powierzchni przed uszkodzeniem.

Pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej 
do reprezentowania fir y zgodnie z KRS

WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA TOWARU JEST DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA W ORYGINALE ORAZ UPOWAŻNIENIA DLA 
KIEROWCY DO ODBIORU TOWARU I DOTRZYMANIA UZGODNIONEJ FORMY ZAPŁATY ZA USŁUGĘ CYNKOWANIA

SEPPELER – Z NAMI WARTO.

OCYNKOWNIA ŚLĄSK SP. Z O.O.
32-500 Chrzanów · ul. Kroczymiech 38

Telefon/ Email

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny w Kluczborku 

46-200 Kluczbork (Ligota Dolna) • ul. Przemysłowa 4 

Tel 77 417-1770 • Fax -1777

www.ocynkownia.pl • sekretariatosk@ocynkownia.pl

PESEL:
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Szanowny Panie / Szanowna Pani,

w dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku ze zbliżającą się zmianą przepisów o ochronie danych 
osobowych chcielibyśmy zagwarantować, że Pana / Pani dane osobowe, które znajdują się w naszej bazie (tj. 
imię, nazwisko, adres e-mail,numer telefonu, adres korespondencyjny, PESEL), przetwarzane będą w zgodzie z 
nowymi przepisami oraz jedynie w takim zakresie, w jakim Pan / Pani wyraża na to zgodę. 
W związku z powyższym, abyśmy nadal mogli przetwarzać Pana / Pani dane, a w szczególności kontaktować 
się w dotychczasowym zakresie w celu przedstawienia oferowanych przez nas produktów lub usług 
uprzejmie proszę o przesłanie maila zwrotnego zawierającego wskazane poniżej zgody (według Pana / Pani 
wyboru). Oczywiście udzielone zgody będą mogły być w każdym czasie wycofane (oświadczenia prosimy 
kierować na adres e-mail: rodo@ocynkownia.pl ) Brak otrzymania Pana / Pani zgód uniemożliwi nam dalszy 
kontakt w sprawie naszych  produktów lub usług.
Poniżej znajdują się także informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, które na 
mocy nowych przepisów jesteśmy zobligowani przekazać (wskazane zasady mają zastosowanie od 25 maja 
2018 r.). 

Poniżej znajdują się treści zgód, których udzielenie jest konieczne w celu dalszego przetwarzania przez nas 
Pana / Pani danych: 

1) Zgoda na przetwarzania danych w celach marketingowych upoważniająca nas do przechowywania Pana / 
Pani danych osobowych w naszej bazie

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ocynkownię Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie („Ocynkownia 
Śląsk”) moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, 
PESEL) w celu marketingu usług lub produktów Ocynkowni Śląsk”. 

2) Abyśmy mogli kontaktować się z Panią / Panem drogą e-mailową, proszę o udzielenie także poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ocynkowni Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie („Ocynkownia Śląsk”) 
informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Ocynkownię Śląsk usług lub produktów za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.” 

3) Abyśmy mogli kontaktować się z Panią / Panem drogą telefoniczną, proszę o udzielenie także poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ocynkowni Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie („Ocynkownia Śląsk”) 
informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Ocynkownię Śląsk usług lub produktów drogą 
telefoniczną na podany przeze mnie numer telefonu. 

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. 
z siedzibą w Chrzanowie (ul. Kroczymiech 38, 32-500 Chrzanów, tel. +48 326497000, e-mail: 
info@ocynkownia.pl) („Ocynkownia Śląsk”). W Ocynkowni Śląsk powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane 
kontaktowe: e-mail rodo@ocynkownia.pl, tel.: +48 326497090. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu 
przekazywania przez Ocynkownię Śląsk informacji handlowych lub marketingowych dotyczących oferowanych 
przez Ocynkownię Śląsk usług lub produktów. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia 
zgody. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym 
czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. W związku z 
przetwarzaniem przez Ocynkownię Śląsk Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo 
dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie 
realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: rodo@ocynkownia.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia  Pan / 
Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami 
przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające 
systemy teleinformatyczne Ocynkowni Śląsk (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę 
elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez Ocynkownię Śląsk) oraz – wyłącznie w celach 
administracyjnych – Spółki z Grupy Seppeler, do której należy Ocynkownia Śląsk. Wykaz spółek z grupy Seppeler 
dostępny jest na stronie internetowej: www.ocynkownia.pl  
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