ZAMÓWIENIE
Zamawiam prenumeratę miesięcznika „IT Professional”:
Rodzaj prenumeraty

Od numeru

Do numeru

Cena brutto

Liczba

Wartość

półroczna

.... / ........

.... / ........

216,00 zł

.... szt.

………

roczna

.... / ........

.... / ........

432,00 zł

.... szt.

………

roczna odnawialna*

.... / ........

.... / ........

396,00 zł

.... szt.

………

* Po zakończeniu okresu prenumeraty jest ona automatycznie przedłużana, do
momentu pisemnej rezygnacji. Rezygnacja powinna być złożona minimum 30 dni
przed zakończeniem okresu prenumeraty. Oferta nie łączy się z innymi rabatami.

Zamów prenumeratę teraz
- otrzymasz e-wydanie gratis

ZAMAWIAJĄCY (ODBIORCA):
nazwa

NIP

ulica, nr domu, nr lokalu

kod pocztowy

imię i nazwisko zamawiającego

miejscowość

stanowisko

e-mail

tel.

faks

NABYWCA (JEŚLI JEST INNY NIŻ POWYŻEJ):
nazwa

NIP

ADRES WYSYŁKI PRENUMERATY (JEŚLI JEST INNY NIŻ POWYŻEJ):
nazwa

ulica, nr domu, nr lokalu

kod pocztowy

miejscowość

Przesłanie zamówienia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację
umowy/zamówienia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie
będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz
ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna
treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.
ITP_www

podpis

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY:
faksem: 71 797 28 16, telefonicznie: 71 797 28 34, e-mailem: prenumerata@it-professional.pl
pocztą: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
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