
                        
 

 

 

Formularz zamówienia dziecięcego wózka spacerowego z dnia: ……………………. 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Imię i nazwisko*:  

 

Nr dokumentu 

tożsamości*: 

 

 

Adres zamieszkania*:  

 

Nr telefonu*:  

 

Adres e-mail:  

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

Godzina i miejsce odbioru 

wózka 

 

Godzina i miejsce zwrotu 

wózka 

 

 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Posnania Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa (zwana dalej Spółką). Spółka 

powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: IOD@apsysgroup.pl. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane 

przez Spółkę w celu realizacji świadczonej usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w celu realizacji umowy (nawet zawieranej ustnie 

lub za pośrednictwem akceptowanego regulaminu), jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i 

ewentualne rozpatrzenie reklamacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom 

udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe przetwarzane w ww. 

celu będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat. Każda osoba posiada prawo 

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i potwierdzam zapoznanie się z regulaminem usługi oraz akceptację jego zasad. 

 

Podpis i data*:………………………………………….. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie 

informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres email. 

 

Podpis i data: …………………………………………... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie 

informacji handlowych w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej. 

 

Podpis i data:…………………………………………. 

 

*Pola obowiązkowe 

 

 

 



                        
 

 

 

 

Protokół zdawczo - odbiorczy wózka 

Odbiór wózka przez Zamawiającego 

 

Zdający:   ………………………………………………………………………… 

 

Odbierający:   ………………………………………………………………………… 

 

Data, godzina, miejsce odbioru: ………………………………………………………………… 

 

Przedmiotem przekazania jest dziecięcy wózek spacerowy, model: Coneco Mimo będący przedmiotem 

usługi polegającej na wypożyczeniu dziecięcego wózka spacerowego. Odbierający nie wnosi zastrzeżeń do 

stanu technicznego wózka. 

 

 

………………………………   ………………………………. 

Podpis Zdającego     Podpis Odbierającego 

 

 

Protokół zdawczo - odbiorczy wózka 

Zwrot wózka przez Zamawiającego 

 

Zdający:   ………………………………………………………………………… 

 

Odbierający:   ………………………………………………………………………… 

 

Data, godzina, miejsce zwrotu: ………………………………………………………………… 

 

W momencie zwrotu: 

[   ] Nie stwierdza się uszkodzeń, ani pogorszenia stanu technicznego. 

[   ] Stwierdza się uszkodzenia i/ lub pogorszenie stanu technicznego zgodnie z poniższym opisem: 

 

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

 

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

 

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

 [   ] Stwierdza się zaginięcie wózka. 

 

 

………………………………   ………………………………. 

Podpis Zdającego     Podpis Odbierającego 

  

 


