ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O WYDANIE
LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA / ZAMÓWIENIE
NAZWA PRACODAWCY:

Ustawowo - cztery wiersze, do 30 znaków każdy.

Nr
wniosku

01
02
03
04
05
06

Dane do faktury:

Nazwa placówki, adres (jeżeli inny niż powyżej):

SPOSÓB DOSTAWY:

Wysyłka listem poleconym (7,99 zł brutto)

07
08

Wysyłka gratis (pow. 15 sztuk)

09

Wysyłka ekspresowa (19 zł brutto)

10

Osoba kontaktowa:

Imię, nazwisko:

11
12
13

NIP:

telefon:
e-mail:

telefon (niezbędny do potwierdzenia zlecenia):
e-mail:
www:

14
15
16

Oświadczam, iż podane we wniosku osoby
są uprawnione do posiadania legitymacji służbowej nauczyciela.
Zapoznałem się z terminem wykonania zlecenia oraz z regulaminem
wykonawcy dostępnym na stronie www.poligrafia.malopolska.pl
i akceptuję jego postanowienia. Upoważniam wykonawcę do wystawienia
faktury bez mojego podpisu.

Data i podpis Kierownika placówki / Dyrektora:

Zamawiający (pieczęć):

17
18
19
20
21
22

Wnioski należy przesłać na adres:

23

Centrum Druku, Poligrafia Małopolska
33-300 Nowy Sącz, ul. Traugutta 3

24

Lub e-mailem (przy zam. elektronicznych):
e-mail: info@alledruk.com

Infolinia: tel. (18) 540 91 94
www.poligrafia.malopolska.pl

25
26
27
28

Nazwisko i imię nauczyciela

czas
nieokreślony:
( tak / nie )

czas określony:
umowa o pracę
do dnia

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL

FORMULARZ OSOBOWY NAUCZYCIELA Nr
PRZY ZAMÓWIENIACH ELEKTRONICZNYCH NIE WYPEŁNIAMY WNIOSKÓW OSOBOWYCH

NAZWISKA: (dwa wiersze, do 14 znaków w wierszu)
Kolorowa fotografia
(zostanie zwrócona)

IMIONA: (dwa wiersze, do 14 znaków w wierszu)

Wnioski należy
przesłać na adres:
Wykonawca:
Centrum Druku,
Poligrafia Małopolska
33-300 Nowy Sącz
ul. Traugutta 3
tel. (18) 547 40 50
e-mail: info@alledruk.com
www.alledruk.com

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL

Oświadczenie: Wiem, że moje dane są chronione i nie będą nikomu udostępniane. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez wykonawcę,
w celu produkcji personalizowanej legitymacji służbowej nauczyciela oraz przedłużenia jej ważności.
Oświadczam, iż jestem uprawniona / uprawniony do otrzymania legitymacji nauczycielskiej:

Podpis / wzór:

— podpis nie może przekraczać
wyznaczonego pola
— musi być w kolorze czarnym
Datę ważności legitymacji
określa Dyrektor placówki
w zestawieniu głównym.

FORMULARZ OSOBOWY NAUCZYCIELA Nr
PRZY ZAMÓWIENIACH ELEKTRONICZNYCH NIE WYPEŁNIAMY WNIOSKÓW OSOBOWYCH

NAZWISKA: (dwa wiersze, do 14 znaków w wierszu)
Kolorowa fotografia
(zostanie zwrócona)

IMIONA: (dwa wiersze, do 14 znaków w wierszu)

Wnioski należy
przesłać na adres:
Wykonawca:
Centrum Druku,
Poligrafia Małopolska
33-300 Nowy Sącz
ul. Traugutta 3
tel. (18) 547 40 50
e-mail: info@alledruk.com
www.alledruk.com

Oświadczenie: Wiem, że moje dane są chronione i nie będą nikomu udostępniane. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez wykonawcę,
w celu produkcji personalizowanej legitymacji służbowej nauczyciela oraz przedłużenia jej ważności.
Oświadczam, iż jestem uprawniona / uprawniony do otrzymania legitymacji nauczycielskiej:

Podpis / wzór:

— podpis nie może przekraczać
wyznaczonego pola
— musi być w kolorze czarnym
Datę ważności legitymacji
określa Dyrektor placówki
w zestawieniu głównym.

