…………………………………. , dnia …………….................

UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa
pośredniego / bezpośredniego *
Upoważniam, AS Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 5, REGON 141610456, NIP
9512267952, do podejmowania w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia )

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: * )
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
uiszczania należności celnych oraz innych opłat przewidzianych przez UKC,
podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
rejestracja i aktualizacja danych podmiotu na PUESC ,
reprezentowanie przed Państwowym Granicznym Inspektoratem Sanitarnym,
inne……………………………………………………………………………………………………..............

Numer NIP………………………………………

REGON……………………………………………..

Numer EORI:……………………………………
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do Art.77
Ustawy z dnia 19 marca 2004 Prawo celne (Dz.U. 68 poz.622 z późn. zm)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji usługi
Niniejsze upoważnienie ma charakter: *)
- stały

- terminowy do dnia ………………………………

- jednorazowy

Osoba kontaktowa odpowiedzialna za spedycję:………………………………………………………..
Telefon ………………………………

E-mail ………………………………………..

Poinformowany o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art.233 K.K.) oświadczam, że dane i
informacje zawarte w upoważnieniu oraz załączone do niego dokumenty są prawdziwe i aktualne.
……………………………………………….

………………………………………………………

(czytelny podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentacji)

Data i podpis agenta celnego działającego w imieniu
AS Logistics Sp. z o.o.

*) niepotrzebne skreślić
Uwaga ! Upoważnienie mogą podpisywać osoby zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu z KRS. W przypadku powstania zmian w
powyższych danych, zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania aktualnych danych w terminie dwóch tygodni od chwili ich powstania.
Opłatę skarbową z tytułu niniejszego upoważnienia w wysokości 17,- PLN reguluje AS Logistics Sp. z o.o.
Niniejsze upoważnienie należy dostarczyć w dwóch oryginalnych egzemplarzach na adres :
AS Logistics Sp. z o.o., ul. Osmańska 5, 02-823 Warszawa.
Administratorem Państwa danych osobowych jest AS Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 5. 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

