
Pouczenie dla zamawiającego paczkę: 

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zwaną dalej 

„paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U, Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) 

i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania 

i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. 

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć: 

- bezpośrednio do punktu sprzedaży,  

- pocztą na adres: Zakład Karny w Herbach, ul. Krótka 28, 42-284 Herby z dopiskiem „KANTYNA”  

- pocztą elektroniczną na adres: k14-herby@rakon.com.pl 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki. 

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie 

sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży - w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do 

niego kopię dowodu wpłaty. 

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki 

pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez 

punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia. 

6. Administratorem danych jest PPO "Rakon" w Raciborzu, 47-400, ul. J. Von Eichendorffa 14, tel. 32 415 34 63. 

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia przygotowania paczki - na podstawie art. 113a 

ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, przez czas realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi: informatycznej, prawnej oraz banki, instytucje 

płatnicze i jednostki organizacyjne Służby Więziennej. 

Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych w PPO "Rakon" poprzez email 

iod@rakon.com.pl lub na wskazany wyżej adres Administratora. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia na paczkę. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Oświadczenie zamawiającego 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki 

pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:  

- Przekazem pocztowym na adres:  

...…………………………………………………………………………………….………………………………………………….………. 
(imię i nazwisko) 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres: kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania) 

- Przelewem na konto bankowe:  

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(numer konta bankowego) 

…………………………………………………… 
(podpis zamawiającego) 

 

ADNOTACJE PRACOWNIKA SW 

1. Osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki’…………………………………………..…………………………………………………… 

2. Osadzony nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki z powodu’ …………………………………………..……………………………………. 

3. Osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa………………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(data i podpis pracownika SW) 

 

4. Osadzony posiada środki finansowe na realizację paczki. 

…………………………………………………… 
(data i podpis pracownika SW - depozyt) 

 

ADNOTACJE PRZEDSTAWICIELA PUNKTU SPRZEDAŻY 

1. Paczkę przygotowano i wydano osadzonemu/celem dostarczenia osadzonemu dnia’ ………….………………………………………..………….. 

2. Zwrot środków pieniężnych zamawiającemu nastąpił dnia’ ………………………………………………………………………….…………...…..  

…………………………………………………… 
’Niepotrzebne skreśli                 (podpis)



ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ z dnia ______________________________ 

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przez PPO „RAKON” w Raciborzu 

przy Zakładzie Karnym w Herbach  

Numer konta punktu sprzedaży PL 60 1750 1035 0000 0000 3670 3156 

Dane składającego zamówienie (osoba najbliższa dla osadzonego): 

Imię Nazwisko Imię ojca Stopień 
pokrewieństwa 

    

Adres zamieszkania  
 

Dane odbiorcy paczki (osadzony): 

Imię Nazwisko Imię ojca Data urodzenia 

    

Lista produktów: 

L.p. Nazwa produktu Pozycja 
Katalogowa 

Ilość Cena brutto Wartość Waga: 
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Razem wartość produktów:   

Razem waga produktów  

 

Sposób zapłaty: 

   Przelew                Data i podpis zamawiającego 

   Z konta własnego (depozyt) 

   Gotówka              POTWIERDZENIE ODBIORU PACZKI 

         Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem 
Właściwe zaznaczyć znakiem X 

                                                            Data i podpis osadzonego  


