Decyzja dyrektora zakładu karnego w zakresie otrzymania paczki z art. 113a§4 Kodeksu Karnego Wykonawczego:

ZGODA/ODMOWNIE*
…………………………………………
(data i podpis)
ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ ZE ŚRODKAMI HIGIENICZNYMI
realizowaną przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 01-473 Warszawa ul. Kocjana 3 w punkcie sprzedaży
prowadzonym przy ZAKŁADZIE KARNYM BYDGOSZCZY-FORDONIE
Numer konta punktu sprzedaży: 25 1130 1017 0020 1458 9320 0106
PRZELEW ZAGRANICZNY: PL25 1130 1017 0020 1458 9320 0106 nr SWIFT: GOSKPLPW
e-mail: kantyna-zk.bydgoszcz_fordon@igbmazovia.pl
Dane osoby opłacającej zamówienie:
Imię
Nazwisko
Stopień pokrewieństwa
Adres zamieszkania:
Dane odbiorcy paczki (osadzony):
Imię

Lista produktów:
L.p.
1.
Opakowanie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Nazwa produktu

Ilość
1

W przypadku wystąpienia błędu na zamówieniu *wyrażam zgodę\*nie wyrażam zgody na *zwiększenie\*zmniejszenie ilości zamówionego towaru o wartość
różnicy, która maksymalnie może wynosić 10 złotych z zastrzeżeniem, że w przypadku zmniejszania lub zamówienia jedynie pojedynczych ilości produktów
z listy zmniejszane(wykreślane) będą przez punkt sprzedaży pozycje zamówienia od ostatniego w kierunku pierwszego, natomiast w przypadku konieczności
zwiększania ilości artykułów w pierwszej kolejności zwiększane będą one od pierwszej pozycji w kierunku ostatniej. W przypadku nie wyrażenia zgody
i wystąpienia błędów paczka nie jest realizowana.
*Wyrażam zgodę/*nie wyrażam zgody w przypadku braku zamówionego przeze mnie artykułu, aby punkt sprzedaży dodał do paczki artykuł taki sam, który
był zamówiony zwiększając tylko jego ilość i w pierwszej kolejności z pierwszej pozycji listy. W przypadku nie wyrażenia zgody paczka nie jest realizowana.

Data i podpis osadzonego
……………………………………………
Adnotacje wychowawcy działu penitencjarnego

•

Lista zamawianych produktów jest zgodna/niezgodna* z aktualnym asortymentem dostępnym w punkcie sprzedaży
prowadzonym przez IGB MAZOVIA przy Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie w zakresie otrzymania paczki z art. 113a§4
Kodeksu Karnego Wykonawczego

Potwierdzenie odbioru paczki

…………..…………………………………….
(Data i czytelny podpis)

Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem………………………………………………………………………………………………………………..
(data i podpis osadzonego)

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:
1. Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, za zezwoleniem dyrektora zakładu może otrzymać
paczkę higieniczną, zwana dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U Nr 90. poz. 557 z późn. zm.) i przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary
pozbawienia wolności.
2. Po wypełnieniu zamówienia należy uiścić opłatę za zamówione produkty poprzez:
- dokonanie wpłaty gotówkowej w kantynie (wyłącznie w trakcie widzeń przez osobę odwiedzającą);
- dokonanie wpłaty na konto MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA „MIGB MAZOVIA” przelewem
bankowym lub przekazem pocztowym.
3. Wypełniony druk „zamówienia” należy dostarczyć do MIGB MAZOVIA poprzez:
- osobiste złożenie w kantynie (wyłącznie w trakcie widzeń przez osobę odwiedzającą);
- za pośrednictwem wychowawcy oddziału mieszkalnego.
4. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty (oryginał lub kopia) i wpływu gotówki na konto podmiotu
realizującego.
5. W przypadku braku możliwości zrealizowania z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne
wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez
punkt sprzedaży, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

•

•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

•

•
•
•

•

1.
2.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON
142732693, (dalej: Administrator).
Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku pytań dotyczących danych
osobowych istnieje możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ibgmazovia.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji składanego zamówienia na paczkę – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 113a§4 Kodeksu Karnego Wykonawczego
w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
realizacji płatności dokonywanych przez osobę składającą zamówienie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
zwrotu należności w przypadku niemożności realizacji zamówienia – art. 6 ust 1 lit. b) RODO,
realizacji uzyskanego zezwolenia zgodnie z art. 113a§4 Kkw – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług - art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na
rzecz Administratora usługi: prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach
dokonywanych płatności, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem
rozliczeń należności publicznoprawnych.
Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi
zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane
w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane w celach
reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora odpowiednio dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której
dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych
celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb
rozliczeń należności publiczno prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towarów i usług.
Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji
w tym w oparciu o profilowanie.

Adnotacje przedstawiciela punktu sprzedaży
Paczkę przygotowano i wydano celem dostarczenia skazanemu dnia ………………………………….
Zwrot środków pieniężnych zamawiającemu nastąpił dnia…………………………………

* niepotrzebne skreślić

…………..…………………………………….
(podpis pracownika MIGB MAZOVIA)

