
...................................... ……................. 
( miejscowość place )                 (dnia date) 

 
UPOWAŻNIENIE 

AUTHORIZATION 

do działania w formie przedstawicielstwa BEZPOŚREDNIEGO  
to act in the capacity of DIRECT representation 

1. Na podstawie przepisów art. 5, 18, 19 Rozporządzenia Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 09 

października 2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. L 269 z dn. 10.10.2013r. ze zm.) 

niniejszym upoważniam firmę: 
Based on the provisions of art. 5, 18, 19 of Regulation (EU) No. 952/2013 of October 9, 2013 establishing the 

Union Customs Code (Journal of Laws L 269 of 10/10/2013 as amended) hereby authorizes the company: 

 

AS LOGISTICS  SP. Z O.O. 

02-820 WARSZAWA 

UL. WYCZÓŁKI 40 

REGON 141610456, NIP 9512267952 

do podejmowania na rzecz: 

to act on behalf of: 

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

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

................................................................................................................................................................. 
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia Name and domicile of Principal) 

 

działań przed organami celnymi, celem spełnienia wszelkich czynności i formalności 

przewidzianych w ustawodawstwie celnym, związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z 

państwami trzecimi. 
in his dealings with the Customs Authorities to perform the acts and formalities laid down by customs rules in 

connection with trade in goods between the Community and third countries. 

 

2. Niniejsze upoważnienie ma charakter jednorazowy  ……………………………….. 
     This Authorization is singular : 

                                 

 

 

                                                                                ……………………………………. 
                                (podpis mocodawcy signature of the Principal) 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia Confirmation of receipt of Authorization        

 

 

 

...............................................................  
(Data i podpis osoby działającej w imieniu Agencji Celnej Date & signature of person representing Customs Agency) 
  

 
  Administratorem Państwa danych osobowych jest AS Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyczółki 40. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, B - Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Polityka ochrony danych dostępna jest pod linkiem: https://asl.pl/wp-content/uploads/2018/06/RODO.pdf 
 
The administrator of your personal data is AS Logistics Sp. z o.o. with the registered seat in Warsaw, ul. Wyczółki 40. Your personal data will be processed in order to perform the contract pursuant to Article 6 sect. (A) 

(B)  of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016. Your personal data will be stored for the period necessary to perform the contract. You have the right to: require the administrator to access 
your personal data, to rectify them, delete or restrict their processing, the right to object to data processing, as well as the right to data portability. You also have the right to lodge a 
omplaint with the supervisory authority. Submission of personal data is voluntary. The data protection policy is available at the following link: https://asl.pl/wp-
content/uploads/2018/06/RODO.pdf 
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