............................ dnia ..................
(miejscowość )

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Na podstawie przepisów art 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dn.9
października 2013r. Ustanawiającego unijny kodeks celny niniejszym upoważniam :
AC TAURUS SP. Z O.O.
ul.Wiejska 1, 81-198 Pogórze
KRS 0000315322, NIP 958-159-82-96
do podejmowania na rzecz :
Nazwisko , imię lub nazwa firmy : …………………………………………………………………..
PESEL lub NIP: :……………………………………………………………………………..
adres :……………………………………………………………………………………………………
zwanego dalej „Mocodawcą” wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z
zagranicą przewidzianych w ustawodawstwie celnym w tym w szczególności następujących czynności :
-badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
-przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego ,
-podejmowania towarów po zwolnieniu , składania wniosków i oświadczeń,
-wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. art. 77 ustawy z dn.19
marca 2004r. prawa celnego.
Niezależnie od powyższego upoważniam AC Taurus Sp. z o.o. występowania w imieniu mocodawcy przed:
-Państwowym Granicznym Inspektoratem Sanitarnym
-Państwowym Inspektoratem Weterynarii w Gdyni
-Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej art. Rolno-Spożywczych
-Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa .
W sprawach dotyczących w szczególności wszelkich czynności związanych z kontrolą dokonywaną przez te
organy w tym także do dokonania zgłoszenia i odbioru decyzji .
Powyższe upoważnienie obejmuje prawo do udzielania dalszego upoważnienia (substytucji)
Niniejsze upoważnienie ma charakter: stały / jednorazowy *

-

-

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR),
niniejszym upoważniam firmę AC Taurus Sp.z o.o. do przetwarzania moich danych osobowych: imię , nazwisko ,PESEL,
NIP,dane firmy ,dane teleadresowe, faktury i inne dokumenty w zakresie niezbędnym do dokonania czynności związanych ze
zleceniem odprawy celno-spedycyjnej .
Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych i przekazywania ich w celu realizacji zlecenia takim podmiotom jak:
Urząd Celno-Skarbowy, magazyny portowe i zewnętrzne, biuro rachunkowe.
Administratorem danych osobowych jest firma AC Taurus Sp.z o.o.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy współpracy
Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania oraz prawo żądania od administratora niezwłocznego
usunięcia danych.

......................................................
(czytelny podpis udzielajacego upoważnienia )

* niepotrzebne skreślić

