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FORMULARZ ZAMÓWIENIA – indywidualna wersja produktu 

Imię i nazwisko:  
 
Ulica i numer budynku/mieszkania:  
Kod pocztowy i miasto:  
 

Adres do wysyłki (uzupełnić, jeśli jest inny niż powyższy) 
Ulica i numer budynku/mieszkania:  
Kod pocztowy i miasto:  
 
Adres e-mail:  
 
Numer telefonu:  
 

Część dotycząca mebli 
Nazwa standardowego modelu:  
Liczba sztuk zamawianego produktu:  
Zmiana tkaniny obiciowej:  TAK          NIE 
Jeśli dotyczy – nazwa tkaniny obiciowej:  
Zmiana koloru nóżek:  TAK          NIE 
Jeśli dotyczy – kolor nóżek (do wyboru: 
naturalny, biały, popielaty, brązowy i czarny) 

 

Inna konfiguracja mebla (np. trzyosobowa sofa 
na bazie projektu dwuosobowej) 

 TAK          NIE 

Jeśli dotyczy – opis konfiguracji:  
 

Część dotycząca zasłon/poduszek 
Nazwa standardowego produktu:  
Liczba sztuk zamawianego produktu:  
Zmiana tkaniny obiciowej:  TAK          NIE 
Nazwa tkaniny obiciowej:  
 
UWAGI:  

Uzupełnienie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z warunkami zamawiania produktów dostępnymi na 
stronie www.makehome.pl/13/zamowienia 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia 
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Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Hubert Świątek Make Home, 

ul. Krajowa 17, 62-025 Kostrzyn, NIP: 527-20-45-102. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w 

dokumentacji księgowej administratora. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że 

Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. 

  


