
ul. Przy Bażantarni 13 (róg Karola Borsuka)
02-793 Warszawa
tel. 22 670 0 919, faks 22 649 97 19

..............................................................  .............................................................. ...........................................................................................

Miejscowość, data Pieczątka firmy Czytelny podpis osoby zamawiającej

Nazwa firmy lub imię i nazwisko* ..............................................................................................................................................

 Adres wysyłkowy* .....................................................................................................................................................................

E-mail*  .......................................................................................................................................................................................

Tel./faks*  ....................................................................................................................................................................................

* oznacza pole wymagane do prawidłowego złożenia zamówienia

ZAMÓWIENIE JEST

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI*

nową prenumeratą przedłużeniem dotychczasowej prenumeratyzmianą adresu wysyłki

Tylko czytelne i prawidłowe wypełnienie formularza daje możliwość bezpłatnego otrzymywania czasopisma.

OSOBA ZAMAWIAJĄCA

Imię i nazwisko*........................................................................................................................................................................

Administratorem danych osobowych jest Wydawca czasopisma Zabezpieczenia, AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000552829, NIP 5252398192, REGON 141047400, kapitał zakładowy 40.000.000,00 zł. Dane są przetwarzane zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu wykonania zamówienia 
prenumeraty, a ich podanie jest dobrowolne. Zamawiający ma prawo dostępu do danych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia z bazy.

Producent 

Instalator

Integrator 

Inwestor

Projektant

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawcę czasopisma Zabezpieczenia – 
AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000552829, NIP 5252398192, REGON 
141047400, kapitał zakładowy 36.700.000,00 zł, dalej „Wydawca”, w celach marketingowych poprzez otrzymywanie za pomocą środków 
komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji i materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym, zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie 
danych Wydawcy. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, 
domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie 
dobrowolne i obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych również w przyszłości, przez następców prawnych Wydawcy.

NIP  ............................................................................................................................................................................................    

*

Dystrybutor

Placówka naukowa

Firmy deweloperskie

Instytucja finansowa

Służby mundurowe 

Stowarzyszenie branżowe

Firma telekomunikacyjna

Placówka kulturalna

Służba zdrowia

Firma ubezpieczeniowa

Organ administracji publicznej

Agencja ochrony

Sieć handlowa

Produkcja przemysłowa

Przemysł energetyczny

Inna (jaka):…………………

Bezpłatna prenumerata 2019 

36.700


