
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................
 pełna nazwa instytucji lub imię i nazwisko data

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................
 adres telefon

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................
 numer kodu                     miejscowość fax

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................
 numer NIP (dotyczy podatników VAT) e-mail

Z A M ÓW I E N I E
INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży Wydawnictw, 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8
tel.: 22 517 30 60 wew. 141, fax: 22 870 41 78 
http://www.isp-modzelewski.pl, e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl

 Prenumerata roczna od miesiąca.........................2019 r.                                                 ............egz. x 564 zł (w tym 5% VAT)

 Prenumerata dwuletnia od miesiąca....................2019 r.                                               ............egz. x 1128 zł (w tym 5% VAT)

 Dodatkowo wersja elektroniczna Biuletynu w postaci pliku pdf

Prosimy o załączenie kopii dokonania przelewu na rachunek ISP (jest to warunek ważności zamówienia)

Rachunek: Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa 65 1240 1095 1111 0000 0336 0556

Prosimy zakreślić właściwy kwadrat. Zamówienie należy przesłać pocztą, e-mailem lub faksem

TAK, zamawiam

 ...............................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby zamawiającej

 ..............................................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

450 zł

890 zł

Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:
1.  Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367, 
2.  moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,
3.  odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;
4.  moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;
5.  posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesie-

nia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

6.  mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych 
dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7.  podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu 
realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8.  moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; 
konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi 
kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji na: http://www.isp-modzelewski.pl/polityka-prywatnosci-i-warunki-przetwarzania-danych-osobowych
R Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na wskazany wyżej adres e-mail) informacji handlowej o aktualnej ofercie Wydawnictwa.

Korzyści płynące z prenumeraty:

1. Promocyjna cena Biuletynu,
2.  Cotygodniowa „Informacja  Podatkowa” w formie elektronicznej o zmianach w przepisach prawa podat-

kowego, wydawanych pis mach Ministra Finansów z wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania przepisów 
prawa podatkowego oraz orzecznictwem sądowym,

3. 20% rabatu przy zakupie innych wydawnictw ISP w czasie trwania prenumeraty,
4.  Dodatkowo Biuletyn w wersji elektronicznej w postaci pliku pdf.

Oferta specjalna prenumeraty miesięcznika:

DORADZTWO PODATKOWE
BIULETYN INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH

PREZENTY



Prezenty do wyboru:

Ewolucja dokumentowania 
i ewidencjonowania podatku od 
towarów i usług w latach 2017-2018 
– praca zbiorowa pod redakcją 
Witolda Modzelewskiego

Książka autorstwa Witolda 
Modzelewskiego pt. Podatek od 
towarów i usług: refleksje na rok 2019

lub

Książka autorstwa Witolda 
Modzelewskiego pt. Polska – Rosja.  
Myśli o Rosji i bolszewizmie 
w 100-lecie niepodległości

Oferta ważna do 20 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów

PREZENTY
Opłać prenumeratę miesięcznika Doradztwo Podatkowe – 
Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych i wybierz prezent.


