(Miejscowość, data)

(Pieczątka)

PEŁNOMOCNICTWO
,
(Nazwa firmy)

udziela pełnomocnictwa Pani/Panu:

(Imię i nazwisko)

(nr PESEL)

do obioru FV sprzedaży i podpisaniu oświadczenia w/w podmiotu o zwolnieniu z akcyzy nabywanych wyrobów
węglowych.
Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.

(Podpis, pieczątka)

Dane osobowe są przetwarzane przez SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Gogolinie 47-320, ul. Fabryczna 2, w celu zwolnienia sprzedawanych
wyrobów węglowych od akcyzy, identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru wyrobu węglowego, odbioru faktury sprzedaży oraz podpisaniu oświadczenia o
zwolnieniu z akcyzy nabywanych wyrobów węglowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania zwolnienia od akcyzy, identyfikacji
osoby upoważnionej do odbioru wyrobu węglowego, odbioru faktury sprzedaży oraz podpisaniu oświadczenia o zwolnieniu z akcyzy nabywanych wyrobów
węglowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.
1. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją umowy sprzedaży jest SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Gogolinie (47-320) przy
ul. Fabrycznej 2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po numerem
0000443669, NIP 199-011-04-83, REGON 161499902.
2. Dane osobowe Klienta zostały zgromadzone w chwili, gdy została zawarta niniejsza umowa. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji
umowy oraz spełnienia wymagań prawnych, to jest wystawiania faktur za usługi. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K.
przetwarzania danych dla celów podatkowych, akcyzowych i rachunkowych.
3. W przypadku, gdy Klient zaznaczył zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych (newsletter sms i/lub mail) jego dane osobowe są
dodatkowo przetwarzane celem informowania poprzez powyższe kanały komunikacji elektronicznej o nowościach i zmianach w ofercie sprzedaży.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi zawartą umowę i jej skutki oraz do czasu przedawnienia roszczeń
związanych z umową. Dane te nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(w tym w formie profilowania). W sytuacjach, gdy Klient wybierze opcję dostawy przesyłki w formie dostawy kurierskiej, jego dane mogą być
przetwarzane przez firmę realizującą to zlecenie. W przypadku realizacji płatności w formie przelewu dane Klienta mogą zostać przekazane do firmy
obsługującej płatności on-line Administratora (DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15). W przypadku realizacji płatności w formie
ratalnej dane Klienta mogą zostać przekazane do firmy obsługującej płatności ratalne Administratora (Credit Agricole Bank Polska S.A., 53-605 Wrocław,
pl. Orląt Lwowskich 1).
5. Dane, w przypadku zaznaczenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody, jednak nie
dłużej niż 10 lat.
6. SAM-BUD-ROL Sp. z o.o. Sp.K. gwarantuje Klientom spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 roku ((UE) 2016/679) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

