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KK AA RR TT AA   ZZ AA MM ÓÓ WW II EE NN II AA   KK SS II ĄĄ ŻŻ KK II  
Tytuł książki:  5 GROŹNYCH BŁĘDÓW W REGULAMINIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH, KTÓRE KOSZTUJĄ. NA PRZYKŁADACH Z ŻYCIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W TYM 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. CZĘŚĆ PIERWSZA 
 
Zamawiam: 

□ książkę w formie cyfrowej (PDF) 
     

  

ZMAWIAJĄCY: 
Prosimy o wystawienie Faktury bez naszego podpisu na poniższe dane: 

Nabywca (wymagany NIP): 

 

 

Odbiorca: 
 
 

 

Tel.: E-mail:  

Osoba kontaktowa:  Cena:                            

powyższa kwota zostanie wpłacona: 

□ przelewem do 14 dni od daty otrzymania faktury dla 

Zamawiających, którzy finansują zakup ze środków publicznych .    
□ przelewem na podstawie wystawionej faktury proforma, dla 

Zamawiających, którzy nie finansują zakupu ze środków 
publicznych   

 
Wydawca i Dystrybutor książki: ASERTO Joanna Krystyna Robak, 33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Brygady 32/38, NIP: 737-104-15-28  
Administrator danych: ASERTO Joanna Krystyna Robak, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 737-104-15-28 

 
REGULAMIN 
1. Zamówienie publikacji cyfrowej oznacza akceptację REGULAMINU. (pełna treść regulaminu znajduje się na 

stronie: http://aserto.edu.pl/sklep/regulamin/ ) 2. Zamówienie potwierdzone jest podpisaną Kartą Zamówienia, 

której skan otrzymuje Wydawca i Dystrybutor książki na adres mailowy podany w ofercie. 3. Warunki rezygnacji: 

Książka przekazywana Zamawiającemu w formie elektronicznej, cyfrowej, w formacie PDF, nie jest zapisana na 

nośniku materialnym. Zamawiający z chwilą wysłania zamówienia na adres mailowy 

akademia.aserto@gmail.com zgadza się na wykonanie usługi dostarczenia książki w pliku cyfrowym w formacie 

PDF drogą mailową, co oznacza, że po dostarczeniu maila z plikiem cyfrowym, Zamawiający traci prawo 

odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.  

z 2020r. poz. 287). 4. Państwa dane są dla nas ważne, chronimy je i przetwarzamy zgodnie z Polityką 

Prywatności dostępną pod adresem: http://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci, której wyciąg został załączony do 

niniejszej karty zgłoszenia. 
 

POLA OBOWIĄZKOWE   (prosimy zaznaczyć x we właściwym polu):  
UWAGA – bez WYPEŁNIENIA PONIŻSZYCH PÓL ZAMÓWENIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE 

       TAK          NIE 

Akceptujemy warunki płatności i warunki zakupu niniejszej książki w formie drukowanej lub/i 

elektronicznej tj. PDF i upoważniamy Wydawcę i Dystrybutora do wystawienia faktury bez 

naszego podpisu 

 
     TAK 

 

 NIE 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych,  

w celu realizacji ww. usługi sprzedaży książki w formie elektronicznej, tj. plik PDF. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Administratora danych  o prawie wglądu  

i zmiany moich danych osobowych. (Niezbędne do realizacji zamówienia) 

 TAK  NIE Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na adres e-mail: 
…………………………………………  

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: akademia.aserto@gmail.com  

W tytule maila prosimy wpisać: ”Zamówienie książki – ZFŚS Świadczenia i opodatkowanie – web5” 

Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych, prosimy o kontakt. 

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji 

Sylwester Robak,  tel. 606-387-543  
 

                                                                                                                                           …………………………………………………………… 
          data i podpis osoby upoważnionej 
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Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. z 2016r. UE L 119), dalej „RODO” informuję,  że: 
 
 
1. Administratorem danych osobowych jest ASERTO Joanna Krystyna Robak (dalej ASERTO),  

z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. 1 Brygady 32/3, NIP 737-104-15-28.  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu realizacji 

zamówienia, którego dotyczy złączona oferta, a po wyrażeniu zgody, również w celu przesyłania informacji 
handlowych. 

3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych 
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz uprawnione organy publiczne,  
w związku z obowiązkami prawnymi. 

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
5. Dane pozyskane w celu realizacji zamówienia zakupu książki przechowywane będą przez czas określony  

w przepisach prawa, tj. przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się 
przez ASERTO z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych) oraz do okresu 
przedawnienia się roszczeń przysługujących ASERTO. Dane osobowe uzyskane na skutek wyrażenia 
zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu ich odwołania lub usunięcia. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować mailowo na adres: 
biuro@aserto.edu.pl 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w tym 

wysłania zamówionej książki w formie elektronicznej, tj. plik PDF. 
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu. 
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