
Załącznik nr 3 do Zasad realizacji usług reklamowych w MPK Poznań Sp. z o.o. 
(F7-06-2, wyd. V)

1) Rozporządzenie 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAMÓWIENIE 
NB.078.U. ...... . ......

..................................................... 
Podpis osoby upoważnionej do złożenia  
zamówienia ze strony Zamawiającego

Nazwa reklamy
Data 

rozpoczęcia 
ekspozycji

Typ reklamy

Zamawiający podpisując niniejsze zamówienie akceptuje Zasady realizacji usług reklamowych MPK Poznań Sp. z o.o. (Zasady) wraz ze wszelkimi załącz-
nikami (Zasady), a co z tym idzie zobligowany jest do przestrzegania jego postanowień i uiszczenia należności (brutto) za udostępnienie powierzchni pod 
ekspozycję reklamy w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia zamówienia przez MPK. 

Powyższa operacja winna zostać dokonana przed przystąpieniem do prac związanych z nałożeniem reklamy. Zamawiający podpisując niniejsze Zamó-
wienie oświadcza, że wypełnił oraz wypełni w trakcie realizacji Zamówienia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu realizacji Zamówienia.

Na wynajem powierzchni pod eskpozycję reklamy zewnętrznej 
na pojazdach MPK Poznań Sp. z o.o.

Data 
zakończenia 
ekspozycji

Wartość 
ekspozycji  

(kwota netto)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. 
ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań
tel. 61 839 62 01

NIP: 777-00-05-132 
KRS: 0000067030
REGON: 639777685

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa / Imię i nazwisko:

Adres:

NIP / PESEL:

REGON / Dowód osobisty:

Adres do korespondecji:

Tel. / E-Mail:

..................................................... 
Podpis osoby zatwierdzajacej zamówienie 

ze strony MPK Poznań Sp. z o.o.

..................................................... 
Data

Wynajem powierzchni pod ekspozycję reklamy (zaznaczyć)

Na tramwajach
Na autobusach

Zamówienie należy sporządzić i przekazać do MPK w dwóch podpisanych egzemplarzach, z których jeden po pisemnym zatwierdzeniu przez MPK zostanie 
przekazany na adres Zamawiającego.

Ilość nośników

Typy pojazdów Numery boczne pojazdów

Nazwa firmy montującej Forma płatności
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