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Numer Zamówienia                       _______________ 

(uzupełnia pracownik Nowela sp. z o.o. przyjmujący zamówienie) 

 
Formularz zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Przedmiot zamówienia 
Dane wypełniane przez pracownika Nowela sp. z o.o. 

obsługującego zamówienie 

Opis towaru ISBN 

 

Ilość egz. 
Cena netto 1 

egz. 
Po rabacie 

(     %) 
VAT Cena brutto 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

KWOTA BRUTTO DO ZAPŁATY: 
 

ADRES DOSTAWY 

Imię i nazwisko składającego zamówienie:  

Firma:  

Adres:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Telefon do kontaktu: 
(dla firmy kurierskiej) 
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Wybór dokumentu sprzedaży 
(prosimy postawić znak X po prawej stronie wybranego wariantu) 

Faktura VAT  Paragon   

Dane nabywcy do Faktury VAT (w przypadku wyboru tego dokumentu sprzedaży) 

Firma:  

Adres:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość: 
 
 
 

NIP:  

Telefon do kontaktu:  

Wybór formy płatności i sposobu realizacji dostawy 
(prosimy postawić znak X po prawej stronie wybranego wariantu) 

Poczta Polska 
Przedpłata - Przelew 
Koszt wysyłki: 7,90 zł  
W przypadku zamówienia o wartości brutto 
powyżej 100 zł koszt wysyłki – 0 zł. 

 

Poczta Polska 
Płatność przy odbiorze (pobranie)     
Koszt wysyłki: 7,90 zł 

  

Kurier 
Przedpłata - Przelew 
Koszt wysyłki: 11 zł  
W przypadku zamówienia o wartości brutto 
powyżej 250 zł koszt wysyłki 0 zł. 

 

Kurier 
Płatność przy odbiorze (pobranie)      
Koszt wysyłki: 15 zł 
W przypadku zamówienia o wartości brutto powyżej 
250 zł koszt wysyłki 0 zł. 

  

Przelew na podstawie Faktury VAT 
Warunki dostawy uzgadniane indywidualnie. Przy 
wartości brutto zamówienia powyżej […] zł 
dostawa bezpłatna. 
 

 

Wskazówki dotyczące  wypełnienia przelewu (w przypadku wyboru tej formy płatności): 

Nabywca: 

Nowela sp. o.o. 

ul. Żmigrodzka nr 41/ 49 

kod 60-171, Poznań 

Nr rachunku bankowego: 42 1020 4027 0000 1602 1503 5350 

Kwota: 
/należy podać kwotę zamówienia, która  zostanie przekazana Zamawiającemu przez pracownika Nowela Sp. z 
o.o. obsługującego zamówienie/ 

Tytuł: 
/w tytule wpłaty należy podać numer zamówienia przekazany klientowi przez pracownika Nowela sp. z o.o.  po 
przyjęciu zamówienia / 
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Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta przez Nowela Sp. z o.o. 

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 („RODO”) jest Nowela sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-
171 Poznań, NIP 7871000455, REGON 630225949,, zwana dalej Nowelą. 

2. Nowela gromadzi w szczególności dane osobowe gromadzone podczas składania zamówień: 
adres e-mail, imię, nazwisko, dane teleadresowe, szczegóły składanych zamówień, dobrowolnie 
podawane przez Klienta. 

3. Nowela przetwarza dane osobowe Klientów w szczególności w następujących celach: 

-        składanie i przyjmowanie zamówień, 

-        zapewnienie obsługi i realizacji zamówień, 

-        w celach marketingowych, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Klienta, 

-        korzystanie z formularza kontaktowego w celu kontaktu pomiędzy Nowelą a Klientem. 
4. Nowela udostępnia w niezbędnym zakresie przetwarzane dane podmiotom trzecim, z którymi 

współpracuje, tj. w szczególności dostawcom usług logistycznych związanych z realizacja 
zamówień, dostawcom usług informatycznych i dostawcom usług mailingowych. 

5. Nowela każdorazowo informuje Klienta o zakresie, celu i sposobach przetwarzania jego danych 
osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO. 

6. Nowela zobowiązuje się do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków w celu 
bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w szczególności w 
zgodzie z art. 5 RODO. Nowela nie udostępnia danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

7. Klient ma prawo wglądu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia tych danych. Prawa te są ograniczone 
koniecznością realizacji przez Nowelę praw i obowiązków związanych z zabezpieczeniem i 
dochodzeniem roszczeń, postępowań reklamacyjnych, ewidencji księgowej itp. 

8. Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty 
elektronicznej na adres zamowienia@nowela.pl 

 


