ZAMÓWIENIE
PRENUMERATY
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok. 10, 02-757 Warszawa
nr rachunku 45 1020 1013 0000 0102 0346 3007

W celu zamówienia prenumeraty prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zamówienia
na adres email: prenumerata@nipip.pl nr faksu 22-327-61-60 lub na adres biura NIPiP.

Rodzaj prenumeraty

Cena brutto

Dwuletnia

(20 numerów)

180,00 zł

Roczna

(10 numerów)

110,00 zł

Roczna – studencka (10 numerów)

96,00 zł

Półroczna (5 numerów)

65,00 zł

Liczba prenumerat

Cena zawiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratą.

Zamawiam
prenumeratę
od numeru
2018 r.

2019 r.

styczniowo-lutowego
marcowego
kwietniowego
majowego
czerwcowego

lipcowo-sierpniowego
wrześniowego
październikowego
listopadowego
grudniowego

Zamawiający oraz dane do faktury:
Nazwa firmy
Nazwisko i Imię:
Miejscowość:
Ulica, nr domu,
nr lokalu:
Kod pocztowy:
Email
zamawiającego:

NIP instytucji
Telefon:

Dane do wysyłki (jeżeli inne niż ww. dane):
Nazwa firmy /
Nazwisko i Imię:
Ulica, nr domu,
nr lokalu:
Kod pocztowy:

Miejscowość:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu
zawarcia i realizacji umowy – prenumeraty Magazynu Pielęgniarki i Położnej (zgoda wymagana do
realizacji umowy)

TAK

NIE

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania oferty
prenumeraty Magazynu Pielęgniarki i Położnej, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia
zakończenia realizacji umowy.
………………………………………………………………
PODPIS

Informacja o zasadach przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, informuję, iż:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Administratorem danych osobowych Prenumeratorów Magazynu Pielęgniarki i Położnej,
zwanego dalej „Magazynem” lub osób działających w ich imieniu jest Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NRPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757
Warszawa, nipip@nipip.pl.
Podstawą przetwarzania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu
i ewentualnie innego adresu dla doręczeń jest niezbędność tych danych do zawarcia i realizacji
umowy – prenumeraty Magazynu. Podanie tych danych jest jednocześnie warunkiem zawarcia
umowy – prenumeraty Magazynu. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem zawarcia umowy.
W ramach realizacji prenumeraty imię, nazwisko oraz adres, a gdy podano adres do wysyłki – to
tylko ten adres są przekazywane do drukarni, która realizuje wysyłkę.
Podanie adresu email i numeru telefonu nie jest konieczne dla zawarcia umowy – prenumeraty
Magazynu. W przypadku podania tych danych, podstawą ich przetwarzania jest zaś zgoda
prenumeratora zawarta we wniosku – zamówieniu prenumeraty Magazynu. Zgoda może
obejmować przetwarzanie tych danych jedynie w celu zawarcia i realizacji umowy – prenumeraty
Magazynu, albo również w celach marketingowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również w celach marketingowych, dane
osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty prenumeraty Magazynu. Brak
wyrażenia na to zgody skutkować będzie m.in. tym, że nie będzie możliwe poinformowanie
Prenumeratora o konieczności przedłużenia kończącej się prenumeraty.
Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji
prenumeraty, dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji ostatniej wysyłki
Magazynu w ramach danej prenumeraty. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji
księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w
tym przepisy prawa podatkowego.
Jeżeli udzielona zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych również w celach
marketingowych, dane osobowe są przechowywane w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia
wygaśnięcia prenumeraty.
Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, Prenumerator lub
osoba działających w jego imieniu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych osobowych. Ponadto Prenumerator ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu email i numeru
telefonu).
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prenumeraty Magazynu oraz z celach
marketingowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

