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ZLECENIE PRODUKCYJNE 
dla Symbio-lab sp. z o.o. 

Lelewela 12/29, 38-400 Krosno, Polska 
NIP: 6842624224 

 
 

z dnia:  

nr. wyceny:  

 
 

Dane firmy składającej zamówienie:  

Dane osoby kontaktowej:  

 
 
 
 

Nazwa produktu:  

Numer serii*:  

Data ważności podana w miesiącach:  

Termin realizacji produkcji (tydzień roku):  

Wielkość zamówienia:  
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Adres dostawy:  

 
 
 
 

Forma produktu:  

Opakowanie:  

Ilość kapsułek/tabletek w opakowaniu*:  

Ilość blistrów w kartoniku*:  

Rozmiar kapsułki*:  

Kolor kapsułki*:  

Rodzaj kapsułki*:  

Pojemność butelki*:  

Etykieta:  

Kartonik jednostkowy:  

Dodatkowe informacje*:  
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Specyfikacja dołączona:  

Numer specyfikacji*:  

Skład*:  

Surowce/materiały produkcyjne dostarczane 
przez zamawiającego*: 

 

 
 
 
 

Cena netto:  

 
*Nie wpisuj, jeśli nie jest to konieczne. 
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Poufność: 
1. Strony oświadczają,̨ że wszelkie informacje uzyskane w toku wykonywania niniejszego zamówienia, mają charakter poufny (dalej: 

„Informacja Poufna”).  
2. Informacja Poufna, na potrzeby niniejszego zamówienia, to każda informacja lub dane, w których posiadanie, dostęp do których 

lub wiedzę o których uzyskała jedna ze Stron wskutek współpracy, a która dotyczy pośrednio lub bezpośrednio Stron zamówienia 
oraz wszelkich podmiotów lub osób pośrednio lub bezpośrednio ze Stronami powiązanymi.  

3. Informacją Poufną są w szczególności: informacje zawarte w ofertach Stron lub uzyskane w czasie wzajemnych rozmów lub 
negocjacji, dane osobowe, dane finansowe, dane klientów i kontrahentów, umowy, cenniki, bazy danych, składy chemiczne 
produktów, procedury działania, dane dotyczące stosowanych rozwiązań itd.  

4. Strony zobowiązują ̨się, że:  
1)  nie będą ̨pośrednio czy też bezpośrednio ujawniać ani przekazywać Informacji Poufnej,  
umożliwiać ani ułatwiać dostępu do Informacji Poufnej, tak w całości, jak i w części, osobom trzecim;  
2)  podejmą ̨w stosunku do Informacji Poufnej takie same środki ostrożności oraz takie  
same środki zabezpieczające jak te stosowane w stosunku do ich własnych informacji  
poufnych,  
3)  nie będą ̨aktywnie ani biernie, ani jako pośrednicy, werbowały, zatrudniały, prowadziły  
rekrutacji, bezpośrednio lub pośrednio, wobec jakiegokolwiek pracownika i klienta drugiej Strony, przez okres trwania wzajemnej współpracy 
oraz w okresie 1 roku od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia;  
4)  będą ̨korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celu wypełniania swych zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia;  
5)  w przypadku zaprzestania współpracy lub na każde pisemne żądanie drugiej Strony dokonają ̨niezwłocznego zwrotu wszelkich 
dokumentów zawierających Informacje Poufne (łącznię z kopiami dokumentów)  
 
RODO: 

o Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Symbio Lab Sp. z o.o.  jako Administratora tych 
danych jest realizacja postanowień umowy zawartej z Zamawiającym. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz f) RODO. Obowiązkiem prawnym Administratora Danych jest dokonanie rozliczeń 
podatkowych i prowadzenie dokumentacji księgowej wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o 
rachunkowości. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych jest zapewnienie prawidłowego wykonania 
umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń pomiędzy Administratorem a Zamawiającym.  

o Z chwilą otrzymania od drugiej Strony danych osobowych reprezentantów, pracowników lub współpracowników 
zaangażowanych w wykonanie lub odpowiedzialnych za wykonanie Umowy, każda ze Stron staje się ich niezależnym 
administratorem i od tego momentu ponosi odpowiedzialność ́za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. 

o W związku ze wzajemnym przekazywaniem przez Strony danych osobowych swoich pracowników (w tym również 
reprezentantów) lub innych osób, których dotyczą dane osobowe, Strona przekazująca dane osobowe przejmie na 
siebie realizację obowiązku informacyjnego ciążącego na drugiej Stronie i wynikającego z art. 14 RODO. 

 
 
Podpisując dokument potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższymi informacjami o przestrzeganiu poufności oraz RODO i akceptujesz ich 
warunki. 

 
 
 
Podpis i pieczęć zamawiającego: 
 
 
 
……………………………………………….. 
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