
Tani Opał Sp. z o.o.       

ul. Elizy Orzeszkowej 2

59-900 Zgorzelec        

Zamówienie nr …………………………………..

PEŁNOMOCNICTWO
do odbioru Towaru zakupionego w sklepie internetowym oraz potwierdzenia faktury

lub innego dokumentu dostawy związanego z podatkiem akcyzowym

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Imię i nazwisko

Zamieszkały/a w …………………………………………………………………………………………………………………………….………..……..….
ulica, kod pocztowy, miejscowość

legitymujący/a się dokumentem tożsamości ………………………..…………………………………………………………..……….……….
rodzaj, seria, numer

Upoważniam Pana/Panią ………………………………………………………………………………..……………………………...………………….
Imię i nazwisko

Legitymującego/ą się dokumentem tożsamości ……………………………………………………………..……………................………..
                           rodzaj, seria, numer

do odbioru  Towaru zakupionego przeze mnie od Spółki  Tani  Opał Sp.  z o.o. , zgodnie ze złożonym
zamówieniem,  oraz  do  potwierdzenia  w  moim  imieniu  na  fakturze  lub  innym  dokumencie  dostawy
nabycia przeze mnie Towaru oraz jego przeznaczenia.

……………………………………………..    ………………………………………………………..
            Data czytelny podpis

Dane osobowe są przetwarzane przez Tani Opał Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), ul. Elizy Orzeszkowej 2 (Administratora), w
celach niezbędnych do wykonywania umowy lub do podjęcia  działań przed zawarciem umowy (art.6  ust.1  lit.  b  RODO),  nadto w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wyrażonego w art.  31a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym, tj. obowiązku uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego Towaru (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do celów
wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora  lub  osobę  trzecią,  w  szczególności  w  postaci
możliwości  dokonania identyfikacji  osoby upoważnionej  do odbioru wyrobu węglowego i  potwierdzenia odbioru na fakturze  lub innym
dokumencie  dostawy,  a  także  dochodzenia  lub  ochrony  przed  ewentualnymi  roszczeniami  (art.  6  ust.  1  lit.  f).  Podanie  danych  jest
dobrowolne,  ale  konieczne  do  uzyskania  zwolnienia  od  akcyzy,  identyfikacji  osoby  upoważnionej  do  odbioru  wyrobu  węglowego  i
potwierdzenia odbioru na fakturze lub innym dokumencie dostawy. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów
wskazanych powyżej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych, a także prawo
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


