Załącznik do pobierania miary
Wypełniony załącznik łącznie z obrysami stóp proszę wysłać na adres:

U Szewca Krzysztof Brzozowski
Rud Strawczyńska 74a 26-067 Strawczyn
Wszystkie miary podajemy w centymetrach, do mierzenia używamy miary krawieckiej.

Za nie pasujące buty robione według wysłanych załączników przez klienta zakład nie odpowiada.
Proszę podać numer obuwia .........
Proszę obrysować stopy. Stopę stawiamy na kartce z bloku obrysowujemy, kąt nachylenia ołówka delikatnie pod stopę. Nie
zdejmując stopy z obrysu tyłem proszę przystawić do pięty ekierkę i zrobić kropkę lub mały x . Obrysowujemy obie stopy.
Obrysy wysyłamy z wypełnionym załącznikiem
Obwód palców
Stopą stoimy na podłodze miarę wsunąć pod stopę, objąć kostkę dużego palca i kostkę małego palca. Miarę przyciągnąć ,
pomiar robimy na skarpetę grubości której używać będziemy do zamówionych butów, a także na bosą stopę.
Prawa stopa na skarpetę ......... Prawa stopa goła ........
Lewa stopa na skarpetę ........ Lewa stopa goła ........
Obwód podbicia
Stopą stoimy na podłodze miarę wsunąć pod stopę, mierzymy poprzez najwyższy punkt na podbiciu stopy i zachowując kąt
około 45 stopni do pięty. Miarę przyciągnąć , pomiar robimy na skarpetę grubości której używać będziemy do zamówionych
butów, a także na bosą stopę.
Prawa stopa na skarpetę ......... Prawa stopa goła ........
Lewa stopa na skarpetę ........ Lewa stopa goła ……..
Obwód przez piętę
Stopą stoimy na podłodze miarą objąć obwód w miejscu gdzie stopa tworzy kąt prosty i przez piętę. Miarę przyciągnąć ,
pomiar robimy na skarpetę grubości której używać będziemy do zamówionych butów, a także na bosą stopę.
Prawa stopa na skarpetę ......... Prawa stopa goła ........
Lewa stopa na skarpetę ........ Lewa stopa goła ........
Obwód nad kostką
Zmierzyć obwód nogi nad kostką na skarpetę.
Prawa noga .........
Lewa noga ........
Wysokość nad kostką , podać wysokość od podłogi do miejsca mierzenia obwodu nad kostką
Podać wysokość ......
Obwód łydki
Mierzymy w najgrubszym miejscu łydki. Miarę przyciągnąć , pomiar robimy na spodnie które będziemy nosić do
zamówionych butów , a także na gołą łydkę.
Prawa łydka na spodnie ........ Prawa łydka goła ..........
Lewa łydka na spodnie ......... Lewa łydka goła ..........
Wysokość łydki
Wysokość mierzymy po zewnętrznej stronie nogi od podłoża do miejsca w którym mierzyliśmy obwody łydki.
Wysokość łydki ........

Obwód łydki górą
Nogę zginamy pod kątem prostym w kolanie , odejmujemy centymetrów od zgięcia ( ścięgien) dokładnie według
Rysunku mierzymy obwód
Miarę przyciągnąć, pomiar robimy na spodnie które będziemy nosić do zamówionych butów , a także na gołą łydkę.
Prawa łydka na spodnie ........ Prawa łydka goła ..........
Lewa łydka na spodnie ......... Lewa łydka goła ..........
Wysokość łydki górą
Mierzymy od podłoża po zewnętrznej stronie nogi do miejsca w którym mierzyliśmy obwód łydki górą
Wysokość łydki górą .........
Obwód pod kolanem
Proszę usiąść na krześle utworzyć kąt prosty w kolanie , zmierzyć obwód pod samymi ścięgnami.
Miarę przyciągnąć, pomiar robimy na spodnie które będziemy nosić do zamówionych butów , a także na gołą nogę.
Prawa noga na spodnie ........ Prawa noga goła ..........
Lewa noga na spodnie ......... Lewa noga goła ..........
Wysokość pod kolanem
Mierzymy od podłoża po zewnętrznej stronie nogi do miejsca w którym mierzyliśmy obwód pod kolanem
Wysokość pod kolanem …………
Obwód kolana
Mierzymy przez środek kolana. Miarę przyciągnąć, pomiar robimy na spodnie które będziemy nosić do zamówionych butów,
a także na gołe kolano.
Kolano na spodnie .......... Gołe kolano……..
Wysokość kolana
Mierzymy wysokość od podłoża do miejsca mierzenia obwodu kolana
Wysokość kolana ...............

Obwód uda
Mierzymy przez środek uda, Miarę przyciągnąć, pomiar robimy na spodnie które będziemy nosić do zamówionych butów, a
także na gołe udo.
Udo na spodnie .......... Udo gołe ……..
Wysokość uda
Mierzymy od podłoża do miejsca mierzenia obwodu uda.
Wysokość uda ..................

1.Dokładnie zapoznać się ze zdjęciami i według nich robić miarę.

Proszę podpisać załącznik …………………………

2.Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu o14 dni.
3.Wszystkie dane poniżej są konieczne, muszą być wypisane
Imię nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
adres wysyłki

……………………………………………………………………………………………………………………

fason i kolor ………………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail , telefon …………………………………………………………………………………………………………….

1. Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest U Szewca, Krzysztof Brzozowski z siedzibą w Rudzie
Strawczyńskiej, adres: Ruda Strawczyńska 74a 26-067 Strawczyn REGON 830238704, NIP: 9590811654

2.

(dalej „Administrator”);

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania wiadomości o usługach własnych przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora)

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu
Administratora celem dokonania przesyłek kurierskich lub pocztowych.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez
Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia
księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu
określone uprawnienia:
a.

ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez
Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii
danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

b.

jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma
Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

c.

w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana
informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa
przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z
prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

d.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych
dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony
interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia
sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w
opisanym wyżej celu;

e.

jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z
prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw
wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np.
sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych
żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

8.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
świadczenia usług przez Administratora.

