
................................................ dnia ........................... 20........ r.

U P O W A Ż N I E N I E

Ja niżej podpisany(a) zwany(a) dalej Upoważniającym ….................................................................

zamieszkały(a) ................................................................................................................................

legitymujący(a) się Dowodem Osobistym Nr ......................... wydanym przez ....................................

i posiadający(a) nadany numer PESEL ........................................ upoważniam do przekazania mojego

pojazdu marki ............................................... o numerze rejestracyjnym ..........................................

firmie WIGMET T. Dyrsowicz, W. Maślanka Spółka komandytowo-akcyjna NIP: 5010015997 w celu

demontażu Pana (Panią) zwanego dalej Upoważnionym …...............................................................

zamieszkałego(ą) ............................................................................................................................

legitymującego(ą) się Dowodem Osobistym Nr ......................... wydanym przez .................................

i posiadającego(ą) nadany numer PESEL ........................................ . 

Upoważniony potwierdza prawdziwość danych zawartych w niniejszym upoważnieniu i w przypadku

braku zgodności przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia Upoważniającego.

Jednocześnie upoważniam w/w osobę do składania dalszych upoważnień, pełnomocnictw.

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulę informacyjną RODO. 

........................................................................
(podpis Upoważniającego)

........................................................................
(podpis Upoważnionego)

Klauzula informacyjna dla Klienta

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  26  kwietnia  2016
(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że: 

• Administratorem  Pani/Pana  danych  są  Waldemar  Maślanka  i  Tomasz  Dyrsowicz  będący  akcjonariuszami
spółki WIGMET T. Dyrsowicz, W. Maślanka Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą na os. Kazimierza Wielkiego,
56-200 Góra.

• Pani/pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wykonania  umowy  demontażu  pojazdu  oraz  realizacji
obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów. 

• Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji, Policja, Prokuratura,
Sądy. Ponadto dane będą przekazywane pracownikom biurowym a także dostawcom: biuro rachunkowe - takie
podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. 

• Pani/pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  10  lat  liczony  od  początku  roku  następującego  po  roku,
w którym nastąpił demontaż pojazdu. 

• Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych
w przepisach RODO.

• Przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

• Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy  oraz  wymogiem  ustawowym
do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. 

• Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie. 
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