Szanowni Państwo
W załączeniu przekazuję upoważnienie niezbędne do reprezentowania Państwa przez
organami Krajowej Administracji Skarbowej. Abyśmy mogli działać w Państwa imieniu niezbędne
jest podpisanie klauzul o ochronie danych osobowych na upoważnieniu i niniejszym załączniku.
Jednocześnie informujemy, że do upoważnienia należy załączyć niżej wymienione
dokumenty:
- dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności tj. wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy
(KRS), umowa spółki cywilnej
- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
- zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP,
- numer EORI*
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urząd Miasta Poznania 94 1020 4027
000 1602 1262 0763**
- pozostałe informację:
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego, pod który podlega podmiot
……………………........................................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.
Numer telefonu /faxu /e-mail
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za tłumaczenie faktur
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4.
Imię, nazwisko i numer dowodu osobistego osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe
1.

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Ponadto wyjaśniam, iż upoważnienie powinno być podpisane przez osoby umocowane
w KRS do reprezentowania firmy i przesłane w oryginale w ilości trzech sztuk dla: Państwa, Alfa
Agencja Celna i organu Krajowej Administracji Skarbowej.
.…………………………………………………………….
(podpis i stanowisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy)
W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości i pytań
prosimy o kontakt z Katarzyną Firlej
tel :+48 58 6605924;: + 48 691 949 277
E-mail: katarzyna.firlej@alfaforwarding.pl
* Podstawę prawną nadawania numeru EORI stanowi art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (UKC) - Dz. Urz. UE L269 tom. 56 z 10.10.2013 r.
Numer EORI nadawany każdemu przedsiębiorcy i, w stosownych przypadkach, innym osobom, stosowany jest do celów identyfikacji tych
osób w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.
W przypadku gdy Podmiot tego numeru nie posiada konieczne jest przeprowadzenie procesu rejestracji. Procedura rejestracji rozpoczyna
się założeniem konta na portalu PUESC - https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori.
** art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
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Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Alfa Agencja Celna sp. z o. o.
z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusz Wendy 7/9., w celu działania w ramach udzielonego upoważnienia w sprawach
celnych .
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych
mogą być agenci celni zatrudnieni Alfa Agencja Celna sp. z o. o. bez względu na zmiany i rotacje kadrowe.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie upoważnienia. Jednocześnie mam
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody,
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z administratorem danych Alfa Agencja Celna sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni tel.+48 58 661 22 27,
email:office@alfaforwarding.pl
PODPIS OSOBY WYRAŻAJACEJ ZGODĘ
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