……………………………………
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
(od podmiotu/ jednostki)
1.

My niżej podpisani ……………..………………………......................................... i …………………………….……………………..….. łącznie upoważnieni do
reprezentacji firmy/jednostki ……………………………………………………………………......................... . z siedzibą w miejscowości
………………………………..…..…………..…………
ul………………………..……………………
kod
pocztowy………………
poczta
……..……………………..…… wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS /CEIDG/ innego rejestru ……………………………… pod numerem KRS
……………………., NIP:………………………… REGON…………..……. („Mocodawca”), niniejszym upoważniamy:
a) Firma/Przedsiębiorca: …………………………………………………………….…………………… z siedzibą w miejscowości………………
………………..…………………………………… ul…………………………….……… kod pocztowy……………………poczta …………….….. wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców KRS/CEIDG/innego rejestru ……………………………………….… pod numerem KRS ……….…… lub/i
NIP:………………………………….. REGON……………………………….. („Pełnomocnik”)
lub:
b) Osobę: imię………………………………………………… nazwisko……………………..……….………………., zamieszkałą w miejscowości
………………………………………..…………… ul………………………………….……… kod pocztowy…………………poczta ……..……… dowód
osobisty seria: ............................................ nr …………………...... PESEL ..............................................… kierującą pojazdem o nr rejestracyjnym
.................................. („Pełnomocnik”)
do:
a)

2.
3.
4.

odbioru wyrobów węglowych dostarczanych na rzecz Mocodawcy przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w toku świadczenia usług przewozu tego
wyrobu węglowego,
b)
złożenia w treści faktury VAT obejmującej sprzedaż węgla oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów węglowych w ilości i rodzaju wskazanych w fakturze
- do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy, tj. do celów opałowych w rozumieniu art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
c)
przekazania faktury VAT zawierającej podpisane oświadczenie Lubelskiemu Węglowi „Bogdanka” S.A. wraz z niniejszym pełnomocnictwem.
Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na okres od dnia …………………….. do dnia …………………………...roku / na czas nieokreślony.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa wyłącznie swoim pracownikom, wykonującym usługi przewozu. Pełnomocnik ma obowiązek przekazać Mocodawcy
imienną listę upoważnionych pracowników w terminie 7 dni od daty ich upoważnienia) (dotyczy tylko i wyłącznie przypadku upełnomocnienia firmy/przedsiębiorcy).
Pełnomocnik obowiązany jest do działania z należytą starannością w interesie Mocodawcy.

.............................................………………………………
(czytelny podpis osób reprezentujących odbiorcę -Mocodawcę)

Przyjąłem:…….....................………………………
(data i czytelny podpis Pełnomocnika)
Pełnomocnik/ osoby fizyczne reprezentujące Pełnomocnika; Osoby fizyczne- przedstawiciele Mocodawcy oświadczają, że przyjmują do wiadomości, iż:
Administratorem jego/ jej danych osobowych jest: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON
430309210 (dalej: Administrator).
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl
3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, nr PESEL oraz inne wskazane w treści niniejszego dokumentu przetwarzane
będą w następujących celach:
- w celu wykonania umowy sprzedaży węgla pomiędzy Mocodawcą a Administratorem [dalej: Umowa] (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO),
- w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i
dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwia wykonanie Umowy przy udziale Pełnomocnika.
5. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom
świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i
czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wyżej
wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.
9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
1.

------------------------------------------------------------------------------------------------(data i czytelny podpis przedstawicieli Mocodawcy)

-------------------------------------------------------------------------------(data i czytelny podpis Pełnomocnika/przedstawicieli Pełnomocnika)
Adnotacje LWB:
Sprawdzono dane z dowodem osobistym/ pełnomocnictwem/ dokumentami rejestrowymi
………………………………………………….............................…
(podpis pracownika Spółki)
WZ nr...........................Faktura Sprzedaży nr..............................

