
AKRONIM Data:
Imię nr telefonu
Nazwisko  e-mail
ADRES 
ulica miasto
nr domu kod

wysokość szerokość tkanina  symbol * model rolety** nadruk  numer*** nadruk miejsce*** ilość       / szt. / UWAGI 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* symbole tkanin są wspisane na stronie internetowej w zakładce TKANINY 
** modele rolet są opisane na stronie internetowej w załadce MODELE
*** listy naduków i lokalizacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce NADRUKI

ROLETA RZYMSKA  z ZASILANIEM OZE 
z systemem  CHILD SAFETY

Formularz zapytania ofertowego

UWAGI : Jeśli rolety maja wisieć obok siebie, lub w jednym pomieszczeniu,  należy wpisać numery tych rolet w UWAGACH.  

Marcin Dekor Sp. z o.o. Sp k. 
ul. Terespolska 75
05-075 Halinów, Konik Nowy

www.marcindekor.com.pl
hurt : info@marcindekor.com.pl 

detal : sklep@marcindekor.com.pl

tel. hurt : 22 76 0 69 00
tel. detal : 22 760 69 01

fax.: 22 760 69 05

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARCIN DEKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Nowym Koniku. Kontakt: rodo@marcindekor.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane przez nas w celu prowadzenia kontaktów biznesowych związanych z zawartymi umowami lub w celu ich zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas współpracy oraz okres przedawnienia roszczeń. Mogą być udostępniane �rmom świadczącym na rzecz Administratora usługi obsługi IT. 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Zgodnie z przepisami przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.
Administrator nie zamierza korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w procesie komunikacji.


