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ZAMÓWIENIE z dnia: 

 
 
Zamawiający:            Wynajmujący: 

 
Nazwa: 

 
 
Adres: 

 
 
Tel: 

 
NIP: 

 
 
 
 
 
 
 
 

„K A R M A X”  
Karol Miśkiewicz 
 

98-220 Zduńska Wola 
Czechy 166a 
 

tel: 669 080 801 
www.karmax.com.pl 
biuro@karmax.com.pl 
 
 

NIP: 829-158-30-96 
 

UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI / UMOWA WYNAJMU 
 

 
Ustalenia dodatkowe:  

1.  Zamawiający oświadcza,  że pos iada wymagane uzgodnienia dotyczące dojazdu sprzętu na 
stanowisko pracy i  ponos i  konsekwencje ewentualnych uszkodzeń terenu spowodowanych 
przejazdem i  normalną pracą maszyn  

2.  W przypadku pozostawiania mas zyny na terenie budowy,  Zamawiający odpowiedzia lny 
jest  za właśc iwe zabezpieczenie sprzętu przed dewastacją i  k radzieżą.  

3.  W przypadku rezygnac j i  z zamówionego sprzętu w dniu poprzedzającym wykonanie us ługi 
lub w dniu wykonania us ługi obciążenie wynies ie 50%  usta lonej  kwoty.  

4.  Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie fak tury VAT bez swojego podpisu na 
podstawie raportu pracy sprzętu podpisanego przez k ierownika budowy.  

 

 
……………………………………………….. 

Pieczątka i czytelny podpis zamawiającego 

 

Typ maszyny: 
 
 

Opis pracy 
zamówionego sprzętu: 

 

Miejsce pracy sprzętu: 
(dokładny adres) 

 

Data i godzina rozpoczęcia 
pracy: 

 

Osoba kontaktowa: 
Nazwisko i numer telefonu 

 

Ustalone ceny: 
(netto) 

……….. 1h pracy / doba  
……….. 1km przejazdu 
……….. minimalna dzienna stawka pracy maszyny 

Forma płatności: 

 GOTÓWKA po zakończonej pracy 

 PRZELEW ……… dni 

 PRZEDPŁATA ( mBank 21114020040000350239169439)   

Rodzaj faktury: 
 Faktura Vat 23% 

 Faktura odwrotne obciążenie 

Dodatkowe uwagi: 
 
 



KARMAX KAROL MIŚKIEWICZ                    www.KARMAX.COM.PL 
98-220 ZDUŃSKA WOLA                             BIURO@KARMAX.COM.PL 
CZECHY 166A  
 

 
 Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Polityka Bezpieczeństwa Informacji 
 

Klauzula informacyjna 
 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informuję Panią / Pana, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KARMAX KAROL MIŚKIEWICZ, z siedzibą ZDUŃSKA WOLA 
CZECHY 166A , telefon 669080801 email: biuro@karmax.com.pl  

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy / zlecenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym 
administrator powierzył przetwarzanie danych np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, firma księgowa  

5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej  

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy jak i do czasu ustawowego 
przechowywania dokumentów rozliczeń, nie mniej niż 5 lat.  

7) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy/ przyjęcia 
zlecenia/ , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową 
zawarcia w/w.  

10) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  
 

Klauzula zgody 
Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: 

 
Cel przetwarzania Wyrażam zgodę Odbiorcy danych 

Przedstawienia oferty bieżącej na 
podstawie przyjętego zlecenia 

Tak / Nie pracownicy (współpracownicy) administratora, 
podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie ujęte w klauzuli informacyjnej 

Komunikacji dostępnymi środkami 
(telefon, e-mail, droga 

korespondencyjna) w zakresie 
konsultacji przyjętego zlecenia 

Tak / Nie pracownicy (współpracownicy) administratora, 
podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie ujęte w klauzuli informacyjnej 

Przedstawiania nowych ofert z 
zakresu oferowanych usług 

Tak / Nie pracownicy (współpracownicy) administratora, 
podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie ujęte w klauzuli informacyjnej 

……………………………………..  
(miejscowość, data)  

………………………………………………………..  
(podpis składającego oświadczenie) 

 


