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Kraków ……………..

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa
bezpośredniego

upoważniam Agencję Celną

SAD KRAK SP. Z O.O
ul. NAD DRWINĄ 10
30-741KRAKÓW

REGON 356370882

NIP 679-27-20-232

do podejmowania na rzecz
....………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
TEL………………………………
E-MAIL…………………………………….
NIP……………………………….
REGON..……………………………………
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego zagranicą:
1. badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego
2. przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego
3. uiszczania opłat celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat
4. podejmowania towarów po ich zwolnieniu
5. składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego
6. wnoszenia odwołania i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
7. prawo do wykonywania czynności objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich
agentów pracujących w agencji celnej bez względu na rotacje kadrowe
Niniejsze upoważnienie ma charakter :
-stały
-terminowy do dnia……………………..
-jednorazowy
…….……………...........
(podpis upoważniającego)

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
………………………………………………
(data i podpis agenta celnego działającego )
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PROSIMY O ZAŁACZENIE DOKUMENTÓW FIRMOWYCH (NIP+DOWÓD OSOBISTY)
Zał. nr 1 do pełnomocnictwa udzielanego Sad Krak Sp.z o.o.
Informacja dodatkowa do pełnomocnictwa udzielanego Sad Krak Sp.z o.o.
Szczegółowe dane Mocodawcy

NazwaMocodawcy:
AdresMocodawcy:
NumerNIP:
Osoby odpowiedzialne za sprawy celne:
(naadresye-mail osóbodpowiedzialnychza sprawycelnebędąprzesyłaneinformacjedotycząceimportu(np.należnościcelno-podatkowe,Poświadczone
zgłoszeniecelnePZC)orazeksportu(np.komunikaty:IE529– zwolnieniedoprocedurywywozu,IE599– potwierdzeniewywozu)
1

Imięi nazwisko:
Telefon:
Email:

………………………………………………………………………………………..
(pieczęć firmowa i czytelny podpis udzielającego pełnomocnictwa)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażamzgodęna przetwarzaniemoichdanychosobowych,wrozumieniuustawyz dnia29sierpnia1997r. oochroniedanychosobowych(tj. Dz.U.z 2016r.
poz.922)przezSadKrak Sp.z o.o.,wcelureprezentowania

…………………………...........................................idziałaniawjegoimieniui najegorzecz,przedorganamicelnymi.
………………………………………………
(podpisy osób odpowiedzialnych za sprawy
celne)

Jednocześnieoświadczam,że zgodniez art.24ustawyoochroniedanychosobowychzostałam/empoinformowana/y:
·
·

odanychadresowychSadKrakSp.z o.o.
ocelui zakresieudostępnieniadanych

·

że przekazaniewyżejwskazanychdanychjestdobrowolnealeniezbędnedowłaściwegoprowadzeniaspraw
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·

że przysługujemiprawodostępudotreści moichdanychorazich poprawiania.

………………………………………………
(podpisy osób odpowiedzialnych za sprawy
celne)

OŚWIADCZENIE Sad Krak Sp. z o.o.
Sad Krak Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowieprzy ul. NadDrwiną10oświadcza, że przekazanedaneosobowebędą przetwarzanewyłącznie w celu realizacji usług celnych i
logistycznychoraz ewentualnegozgłaszania uwagi reklamacji.MająPaństwoprawodostępudotreści swoichdanychoraz prawoich poprawiania.Prawodostępudotreści
danychosobowych,możliwośćich poprawianiaorazzasadyich przetwarzaniaregulujeustawaz dnia29.08.1997r.Oochroniedanychosobowych(tj. Dz.U.z 2016r. poz.922)ze
szczególnymuwzględnieniemtreści art.32ustęp1punkt7ustawyz oochroniedanychosobowych.

……………………………………………………
(za Sad Krak Sp. z o.o.)

