FORMULARZ DANYCH
ZAKŁADU LECZNICZEGO DLA ZWIERZĄT
Data i miejscowość:

……………………………………………………………………………………………………………..

NAZWA ZAKŁADU LECZNICZEGO

MIEJSCE WYKONYWANIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(adres)
OSOBA UPRAWNIONA DO
REPREZENTACJI
PEŁNA NAZWA I ADRES
ZLECENIODAWCY
(dane do faktury)

ADRES KORESPONDENCYJNY

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL (wyniki)

WYRAŻAM ZGODĘ NA
PRZESYŁANIE FAKTUR W
FORMIE PDF

TAK
NIE

…………………………………
podpis

ADRES E-MAIL (faktury)

WARUNKI PŁATNOŚCI I OŚWIADCZENIA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Z tytułu świadczenia usług, ALAB plus Sp. z o.o. przysługuje miesięczne
wynagrodzenie
w wysokości stanowiącej iloczyn zleconych badań i ustalonych cen jednostkowych. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie
z obowiązującym prawem.
ALAB plus Sp. z o.o. sporządza faktury VAT za okres jednego miesiąca do 7-ego dnia następnego miesiąca, na podstawie
wykazu/zestawienia wykonanych badań załączonych do faktury.
Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za otrzymane faktury na rachunek bankowy
ALAB plus Sp. z o.o. w banku
mBank SA: 56 1140 1010 0000 3266 4400 1001 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia w terminie określonym w pkt. 3, ALAB plus Sp. z o.o. przysługuje prawo
naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane powyżej są prawdziwe i aktualne.
Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres
e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn.
zm.)

Klauzula informacyjna RODO
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alab plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000278975, nr NIP: 521-359-87-51.
Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pod adresem iod@alab.com.pl
Dane osobowe pozyskane w związku ze zleceniem będą przetwarzane w następujących celach:
a) związanych z realizacją zlecenia
b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) niezbędność do wykonania umowy (realizacji zlecenia) lub do podjęcia działań na żądanie przed ich zawarciem (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia.
Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane, podmiotom przetwarzającym je zlecenie Administratora, organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
podmiotom należącym do grupy ALAB Laboratoria.
Dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane
osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czas realizacji zlecenia, czas współpracy.
Ponadto, informujemy o prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację.

…………………………………………..

……………………………………….

Zleceniodawca

ALAB plus Sp. z o.o.

