
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

NABYWCA 

Nazwa instytucji: …………………………… 
(lub imię i nazwisko): 

Miejscowość: ……………………………….. 

Ulica: ……………………………………….. 

Numer budynku: ……………………………. 

Numer lokalu: ………………………………. 

Kod pocztowy: ……………………………... 

Poczta: ……………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………….. 

Telefon: …………………………………….. 

Numer NIP: ……………...…………………. 
(w przypadku instytucji) 

ODBIORCA (JEŻELI INNY NIŻ NABYWCA) 

Nazwa instytucji : …………………………... 

Miejscowość: ……………………………….. 

Ulica: ……………………………………….. 

Numer budynku: ……………………………. 

Numer lokalu: ………………………………. 

Kod pocztowy: ……………………………... 

Poczta: ……………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………….. 

Telefon: …………………………………….. 

Numer NIP: …………...……………………. 
(w przypadku instytucji) 

 

□ Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.3, Wybrane instytucje prawa 

cywilnego osobowego i prawa rodzinnego', w cenie 148 zł brutto, dla prenumeratorów 125 zł. (+ koszt 

wysyłki 8,50zł). 

□ Zamawiam 'Podręcznik urzędnika stanu cywilnego, t.2, Obrót prawny z zagranicą                     

w zakresie rejestracji stanu cywilnego', w cenie 148 zł brutto, dla prenumeratorów 125 zł. 

□ Zamawiam roczną prenumeratę czasopisma 'Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego   

i rejestracji stanu cywilnego' w cenie 164 zł brutto (cena zawiera koszt wysyłki). Jednocześnie 

oświadczam, że wyrażam wolę prenumeraty Czasopisma aż do odwołania drogą pisemną. 

□ Zamawiam dodatkowo numer: 2/2013, 2/2014, 1/2017, 2/2017, 1/2018, 2/2018, 1/2019, 2/2019 

(Proszę zaznaczyć właściwe i/lub wpisać kolejne. Cena numeru archiwalnego wynosi 49 zł + 8,50 

zł koszt wysyłki). 

 

□ Zamawiam 'Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. 

Komentarz', w cenie 275 zł brutto, dla prenumeratorów 245 zł.  

 

□ Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prenumeraty czasopisma Metryka lub zamówienia 

poszczególnego numeru tego periodyku, na podstawie 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. U. UE L z 2016, poz. 

119, s.1). 

 

………………………………………….. 
                                                                                                                               Podpis 

 
 



Informacje o ochronie danych osobowych: W trosce o Państwa dane osobowe informujemy, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Naukowy im. 

Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin, KRS:0000479445,NIP:9462645606. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, prawo 

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo do żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, 

wyrażenia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienie to można zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej lub 

poprzez adres email: metryka@onet.pl. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia czasopisma Metryka. Państwa 

dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody i przechowywane przez administratora danych nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerami: 536 426 908, 731 426 908 lub 

 na stronie internetowej www.metryka.info 

 


