
Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa

ZLECENIE PRZEWOZU KRAJOWEGO - PRZESYŁKA BEZPOŚREDNIA  

Przesyłka 1

NADAWCA / 

ZECENIODAWCA / 

PŁATNIK

MIEJSCE NADANIA MIEJSCE DORĘCZENIA Opłata 

Nazwa
Przewóz przesyłki SENT

Ulica nr
Dokumenty zwrotne 

(ROD)

Kod pocztowy NR SENT Klucz 

przewoźnika AWIZO SMS 4

Miejscowość Rodzaj 

podstawy

Długość 

(m)

Szerokość 

(m)

Wysokość 

(m)

Ilość

 (szt)

Waga 

rzeczywista 

Waga 

przeliczeniowa

NIP

Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu

Preferowane godziny 

dostawy/Awizacja

Tel.
Przygotowanie Listu 

Przewozowego i etykiet

e-mail Przyśpieszone podjęcie 

Przesyłki 

Dodatkowe 

informacje:

Nazwa 

towaru
KM MP5 0 Waga 

                                            Akceptuję treść Regulaminu.

0

Fracht  

oraz opłatę paliwową w wysokości 

Data podjęcia Data dostawy
Godzina dostawy ²

od           do 

Dostawa samochodem z 

windą Przesyłki 

Częściowej

Poczta Polska S.A. świadczy usługę Krajowa Przesyłka Paletowa na podstawie "Regulaminu świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa" , którego treść  jest dostępna na stronie internetowej www.poczta-polska.pl 

ZMIANA ZLECENIA PRZEWOZU przekazanego Poczcie Polskiej w dniu ……………… godz. ………………….
1

USŁUGI DODATKOWEJ³

Wypełniając zlecenie należy uzupełnić szare pola:

DANE DOTYCZĄCE PRZESYŁKI WG NADAWCY

Imię i Nazwisko; Data

Do opłaty podstawowej  należy doliczyć opłatę drogową w wysokosci 

> Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą stawką.

> Płatności za wykonane usługi zostanie dokonana przez Nadawcę na podstawie wystawionej przez Pocztę Polską faktury VAT, przelewem bankowym w terminie 14 dni od jej wystawienia, na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, w tytule przelewu  należy podać numer faktury VAT. 

> Strony ustalają, że faktury VAT wystawiane będą na dane Nadawcy wskazane w Zleceniu i  wysyłane w tradycyjnej formie na adres [kliknij tutaj i wpisz dane]

>  Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy Poczty Polskiej. Opóźnienie zapłaty należności w stosunku do ustalonego terminu spowoduje naliczanie przez Pocztę Polską z 

tego tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

>  Wynagrodzenie dla Poczty Polskiej nie podlega żadnym potrąceniom z jakimkolwiek roszczeniem Nadawcy wobec Poczty Polskiej.

> Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez Pocztę Polską S.A. usług, w tym usługi, której dotyczy reklamacja. 

Razem opłata  z korektą 

paliwową i opłatą drogową 



Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, za wyjątkiem usług dodatkowych: ROD i eROD, jest Poczta Polska Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO, w celu realizacji usług określonych w Regulaminie na podstawie umowy, o której mowa w § 2 pkt 30 Regulaminu, a 

także w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usług, o których mowa w Regulaminie.

5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, korzystających z usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie, niezbędne do ich realizacji.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla dokumentów finansowo-księgowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i 

rachunkowego, a także przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy.

7. Źródłem danych jest nadawca.

8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszym Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne w każdej placówce pocztowej 

oraz na stronie internetowej Poczty Polskiej  www.poczta-polska.pl  

W celu ustalenia szczegółów operacyjnych związanych z realizacją zlecenia należy skontatkować się Centralną Dyspozytornią adres email: pol.centralna.dyspozytornia@poczta-polska.pl

1
 W przypadku zmiany zlecenia przewozu należy zaznaczyć "x" tę poz. i wypełnić ponownie zlecenie przewozu z wyróżnieniem pól które uległy zmianie.

2
 Podanie przedziału godzinowego dostarczenia przesyłki nie jest wymagane  i nie stanowi terminu wykonania przewozu oraz nie jest wiążące dla Poczty Polskiej S.A. - wskazuje jedynie preferowany 

3 
Należy zaznaczyć "x" wybraną poz.

4 
Wymagane podanie numeru telefonu komórkowego miejsca doręczenia (adresata).

5
 Miejsce paletowe równe jest  0,96m3 (1,2m*0,8m)


