
                                        WROCŁAW, dnia ___________ 

    

Firma 
/osoba 

 

 

 
EKOPOLMAL L.KOLEŚNICZENKO S.K.A 
Ul. KRAKOWSKA 92 
50-427 WROCŁAW 

NIP   NIP  899-291-56-74 

Tel.:   Tel.:  71 337 39 83 

e-mail.:   e-mail.:  ekopolmal@ekopolmal.com.pl 

 

ZAMÓWIENIE 
  

ZLECAM: 

 

RODZAJ ELEMENTÓW / 
ILOŚĆ: 

 

KOLOR wg. palety RAL 
 

 
RODZAJ MATERIAŁU: 

 

 
- Stal czarna 

 
- Aluminium 

 

 
-  Stal ocynkowana ogniowo 

-  Stal ocynkowana galwanicznie 

 

 

- Odlew 
      

- Przemalowanie* 

 

 

- Stal nierdzewna 
 

- Inny 

 

UWAGI KLIENTA: 

 

 
* UWAGA! Powłoki na elementach przemalowanych są wyłączone z rękojmi. 
 

• minimalna cena realizowanego zlecenia na każdy z kolorów, wynosi 200zł netto. 

• zamówienie poniżej 20m2 obowiązuje dopłata 70zł netto (mały piec), 120zł netto (duży piec). 

• Akceptuje ogólne warunki współpracy i odbioru powłok lakierniczych, dostępne w biurze oraz na stronie www.ekopolmal.com.pl 

• Wszystkie elementy muszą posiadać technologiczne otwory, za które będzie możliwość podwieszenia ich do malowania. 

• Nieodebranie powierzonych elementów w terminie 2 tygodni od wykonania usługi, pomimo wcześniejszego przypomnienia o 
konieczności odbioru, skutkować będzie naliczeniem zleceniodawcy opłaty za przechowywanie w/w elementów w kwocie 50zł netto, 
za każdy rozpoczęty tydzień. 

• Akceptuje rozporządzenie w sprawie RODO. 
 

 

 
Podpis przyjmującego  Podpis klienta (czytelny) 

 
 

 



 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekopolmal L.Koleśniczenko S.K.A. ul. 

Krakowska 92, 50-427 Wrocław. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można 

kierować na e-mail: ekopolmal@ekopolmal.com.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia. Podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 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 – art. 6  

ust 1 pkt. a i b. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane zostały powierzone, 

organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe, 

podmioty upoważnione na podstawie Pani/Pana zgody. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zlecenia, a także 

do 5 lat po zakończeniu transakcji jako okres kontrolny. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie 

skutkowało niemożnością wykonania usługi. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


