
 
 

Załącznik nr              do Umowy nr ID ………z dnia …….. 
Zamówienie selekcji dla usługi Mailing profilowany nr ……………… z dnia……………… 

 
KRYTERIA SELEKCJI MIEJSC DORĘCZENIA [zaznaczamy tylko te kryteria, które są istotne dla Nadawcy]: 

 

Płeć:   □ K         □ M 

 

Wiek: 

□ 0-4       □ 5-9       □ 10-14   □ 15-19   □ 20-24   □ 25-29     

□ 30-34   □ 35-39   □ 40-44   □ 45-49   □ 50-54   □ 55-59  

□ 60-64   □ 65-69   □ 70-74   □ 75 i więcej                                                

Liczba lokali w danym budynku: □ dom jednorodzinny     □ 2-8    □ 9-24  □ 25-50   □ 50+  

Poziom miesięcznych wynagrodzeń brutto w PLN:      

□  do 1600    □ 1601–2500     □ 2501-3500     □ 3501-4500     □ 4501-5500     □ 5501-6500     □ 6501+ 

Lokalizacja:  

(jeżeli więcej niż 3, załącz listę)  

Załącznik:    □ TAK     □ NIE 

Nazwa miasta / gminy / powiatu / województwa:  

…………………………………………..……… 

…………………………………………..……… 

…………………………………………..……… 

Kod pocztowy: 

__ __ - __ __ __ 

__ __ - __ __ __ 

__ __ - __ __ __ 

Wielkość miejscowości (wg liczby  

mieszkańców zameldowanych): 

□ wieś   □ miasta do 25 tys.  □ miasta 25-50 tys.    □ miasta 50-100 tys.    

□ miasta 100-200 tys    □ miasta 200-500 tys.  □ miasta pow. 500 tys.              

DANE TECHNICZNE: 

Liczba pakietów:  ………………………………………………… Miejsce nadania:  ……………………………………………….. 

Tekst w polu „Adresat”/Tytuł  

Termin dostawy Rekordów (DD/MM/RRRR): ……../……../…………     Termin wysyłki: ……../……../………… 

Okres wykorzystania rekordów: ………. dni od daty dostawy 

Nazwa nadawcy:  

Format bazy: □ xls       □ xlsx       □ access   □ txt   □ csv    

Kontakt email przedstawiciela Nadawcy: ………………..…………………@............................  Tel…………………………… 
 

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym zamówieniu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 

Warszawa. 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 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji zamówienia. 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zamówienia oraz przez okres niezbędny do realizacji uprawnień reklamacyjnych.   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia. 

Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej 

Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl 

Informacje dotyczące praw, przysługującym osobom, których dane osobowe dotyczą, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz na stronie internetowej Poczty 

Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl  

 

 

mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl
http://www.poczta-polska.pl/
http://www.poczta-polska.pl/


Data Zamówienia  (DD/MM/RRRR):  …..…/….…/……….……     Jednostka przyjmująca zamówienie ……………………………………….. 

 
 
Podpis przedstawiciela Nadawcy ………………….…………………. Podpis przyjmującego zamówienie ………………………………………… 

 

 

Wycena zlecenia: 
Przedział wagowy Liczba pakietów  Koszt jednostkowy Razem 

do 50g    

ponad 50 g do 100 g    

ponad 100 g do 150 g    

ponad 150 g do 200 g    

ponad 200 g do 250 g    

ponad 250 g do 300 g    

ponad 300g do 350 g    

ponad 350 g do 500 g    

ponad 500 g do 1000 g    

Razem:    

 
 
 
 
Data  (DD/MM/RRRR):  …..…/….…/……….……     Podpis przyjmującego zamówienie ………………………………… 


