
Miejscowość  

Data  

Zamawiający  

Imię i nazwisko zlecającego  

Adres  

Telefon             Faks  

E-mail              NIP  

Księgowość, tel.  

Adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną)  

adres redakcji:  47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5

tel. 32 755 18 47  ∙  e-mail:  redakcja.wdp@drukart.pl

konto:  Getin Noble Bank SA  o/Racibórz – 57 1560 1140 0000 9090 0004 0921

Oświadczam, że jestem uprawniony do składania zamówień w imieniu firmy, którą reprezentuję i zamawiam umieszczenie:

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT-u i upoważniamy Wydawnictwo „Druk-Art” SC do wystawiania faktur VAT bez naszego podpisu.

Pieczęć firmowa         Podpis i pieczęć imienna zamawiającego 

miesiąc, rok baner I  (110 × 140 pikseli) pozycjonowanie baner II (110 × 33 piksele)

styczeń 2022

luty 2022

marzec 2022

kwiecień 2022

maj 2022

czerwiec 2022

lipiec 2022

sierpień 2022

wrzesień 2022

październik 2022

listopad 2022

grudzień 2022

Zamawiam wykonanie banera 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym zamówieniu, w celu jego realizacji, jak też do otrzymywania ofert promocyjnych, informacji handlowych. 
Oświadczam, że zostałam poinformowana / zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Wydawnictwo Druk-Art SC; kontakt: rodo@drukart.pl.

Zamówienie
reklamy w internecie
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