Data:
ZAMÓWIENIE NA TŁUMACZENIE PISEMNE
Niniejszym zamawiamy w firmie ACCENT Centrum Lingwistyczne, ul. Chłodna 22 a lok. 12, 00-891 Warszawa (tel. +48 22 896
0 986) dokonanie tłumaczenia pisemnego zwykłego / przysięgłego*:
z języka (języków):

na język (języki)

do dnia

do godz.:

Opis tłumaczenia
(nazwa dokumentu, tematyka
tekstu, liczba stron dokumentu itp.):
Sposób dostarczenia/ odbioru
dokumentów:

Zamawiający (nazwa), adres

NIP Zamawiającego

E-mail / Telefon Zamawiającego

Osoba upoważniona do kontaktów:

Uwagi i życzenia Zamawiającego:

Cena tłumaczenia:

netto za 1 stronę (zwykłe: 1600 znaków komputerowych ze spacjami,
przysięgłe: 1125 znaków komputerowych ze spacjami) Do podanej ceny
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

*niepotrzebne skreślić
SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZLECEŃ
Biuro ACCENT wykonuje zlecenie wyłącznie na podstawie powyższego zamówienia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego.
Zlecenie należy złożyć osobiście w siedzibie biura ACCENT, przesłać pocztą na adres: ACCENT, ul. Chłodna 22 a lok. 12, 00-891 Warszawa lub drogą elektroniczną
na adres: biuro@accent-tlumaczenia.pl. Biuro ACCENT zastrzega sobie prawo do otrzymania powyższego zamówienia w oryginale. Brak zamówienia zwalnia ACCENT
z wykonania usługi.
ODWOŁYWANIE ZLECEŃ
W przypadku braku innych uzgodnień tłumaczenie można odwołać w każdym momencie, jednakże Klient pokrywa koszty wykonanej już części tłumaczenia.
Tłumaczenie można odwołać w godzinach pracy biura ACCENT.
UWAGI DODATKOWE
Płatność następuje na podstawie faktury zgodnie z powyżej wskazanymi danymi.
Powyższe informacje obowiązują wraz z Regulaminem Świadczenia Usług przez ACCENT opublikowanym na stronie: www.accent-tlumaczenia.pl, dostępnym w
siedzibie ACCENT lub dostarczonym drogą mailową na życzenie Zamawiającego.
Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Świadczenia Usług przez Biuro Tłumaczeń ACCENT i akceptuję zawarte w nim warunki.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Accent Centrum Lingwistyczne Ewa Kalbarczyk, ul. Chłodna 22 a lok. 12, 00-891 Warszawa. Nie ustanowiliśmy
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw można się z nami skontaktować: —
telefonicznie pod numerem + 48 22 896 0 986; — pod adresem e-mail: biuro@accent-tlumaczenia.pl; — pisemnie lub osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy
ulicy Chłodnej 22 a lok. 12. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy polegającej na dokonywaniu tłumaczeń i usług powiązanych. Mają
Państwo prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia
tłumaczenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

..................................................................
Czytelny podpis Zamawiającego (i pieczęć)

