
„AQUAPARK KALISZ” sp. z o. o. 
ul. Sportowa 10 

62-800 Kalisz 

Telefon: 62 5986709  Faks 62 5986711 

NIP: 618-21-07-013 

REGON: 301188999 

NR rachunku bankowego: 0210 2022 120000580202909604 

 

ZAMÓWIENIE 

 
 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO/DO FAKTURY: 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

[Imię]  

[Nazwisko]  

[Telefon]  

[email]  

Pieczęć Firmowa Zamawiającego 

 

Nazwa Usługi zgodnie z cennikiem 
ILOŚĆ  

CENA JEDNOSTKOWA 

brutto (w zł) 
WARTOŚĆ brutto (w zł) 

 
   

 
   

*Minimalna liczba dotyczy wejścia grupy w danym dniu 

Łączna wartość usługi brutto (w zł):  

 

Słownie:  

 

 

Termin płatności przelewem (ilość dni od daty 

wystawienia faktury): 14 dni 

Wystawianie faktur po wykonaniu usługi/w cyklach 

miesięcznych 

Przewidywana data zakupu usługi:  

Forma płatności (przelew/gotówka): Przelew 

Postanowienia Końcowe 

1. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem Kaliskiego Parku Wodnego.  

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10, 62-800 oraz 

podmioty powiązane z AQUAPARK KALISZ, którym AQUAPARK KALISZ 
powierzy przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie art. 6 
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/W. 

3. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     
i Rady (UE) 2016/679 zostałem/łam* poinformowany/a* że: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.    

z siedzibą w Kaliszu, ul. Sportowa 10, 62-800; tel. 62 5986700, e-mail: 
biuro@park-wodny.kalisz.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Adamiak, tel. 602 515 576,  

e-mail:iod@park-wodny.kalisz.pl 
 

3) Odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane 

należące do grupy AQUAPARK KALISZ, pracownicy oraz współpracownicy tych 
podmiotów; 

4) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia 
działalności gospodarczej przez AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.; 

5) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 
51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich 

danych osobowych dotyczących przetwarzania narusza przepisy tego 
rozporządzenia; 

7) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez 
AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. usług, do realizacji których dane te są 
gromadzone i przetwarzane; 

8) Moje dane będą przetwarzane w celach rozliczenia sprzedaży usług 
świadczonych przez AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. 

4. Upoważniam Spółkę „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. do wystawienia faktury 
VAT za ww. zlecenie bez mojego podpisu. 

5. Prosimy o poprawne wypełnienie „Danych Zamawiającego” gdyż podane        

w zleceniu informacje będą traktowane jako dane do wystawienia Faktury. 

Harmonogram wejść: 

 

 

 

 

Miejscowość, data: Czytelny podpis  

osoby prawnie upoważnionej do reprezentowania Firmy 

mailto:biuro@park-wodny.kalisz.pl
mailto:iod@park-wodny.kalisz.pl


 


