............................................dnia.............................
(miejscowość – place)
( data )

poz.w rejestrze:................................
(position in register)

UPOWAŻNIENIE / (POWER OF ATTORNEY)
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (for Running Activity in Form of Direct Agency)
Upoważniamy Agencję Celną (We hereby grant the power of attorney to the customs agency):

AS Logistics Sp. z o.o.
ul. Wyczółki 40
02-820 Warszawa
NIP: 9512267952, REGON 141610456

do podejmowania na rzecz (to act in favour of) .....................................................................................................................

na podstawie art. 5 pkt 6), art. 18 i 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
952/2013 ustanawiającego UKC oraz art. 76 i 77 Ustawy Prawo Celne (Dz.U. z 12 sierpnia 2016r. poz.
1228) następujących czynności i formalności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z
zagranicą:
(on the basis of Art. 5 p 6), Art. 18&19 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of
the Council laying down the Union Customs Code as well as Art.76 & Art.77 of the „Polish Customs Law”
(Register of Legal Records „Dziennik Ustaw” dated 12 Aug 2016y pos. 1228) and to carry out the following
activities and functions relating to the turnover of commodities with foreign countries) :
-

dokonywania zgłoszeń celnych zgodnie z procedurami i w myśl przepisów określonych w Unijnym Kodeksie Celnym
(clearance of goods in accordance with the procedures and regulations set out in the Union Customs Code)
reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi na terenie RP (representation before a customs authority in
Poland)

Niniejsze upoważnienie ma charakter jednorazowy
(The present Power of Attorney is singular)

---------------------------------------------------(osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu)
(person authorized to represent the company)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia :
(confirmation of accepting the Power of Attorney)

..................................................................
(czytelny podpis i pieczątka upoważnionego
agenta celnego w imieniu agencji celnej)

Appendix to “power of attorney “ for oversea firms from the European Union
(Załącznik do upoważnienia dla zagranicznych firm z Unii Europejskiej )

Name of company and address :
Nazwa adres firmy :

EU-VAT – NUMBER / EORI NUMBER

Name and last name of authorising person
Imię i nazwisko osoby upoważniającej

Telephone number /e-mail for confirmation “power of attorney”
(Telefon I ew. E -mail do potwierdzenia upoważnienia)

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 complaint 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

