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

OŚWIADCZENIE PODATNIKA VAT

Niniejszym oświadczam , iż ……………………………………………………………………………………………………..
Pełna nazwa spółki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Adres przedsiębiorstwa

……………………………………………..
telefon kontaktowy

Jestem podatnikiem podatku od towarów i usług i posiadam numer identyfikacyjny

Nadany przez …………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie, informujemy, iż jesteśmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
Oświadczam, że jestem zarejestrowanym w ____________________________________________
właściwy terytorialnie powiatowy inspektorat weterynarii

podmiotem działającym na rynku pasz w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 183/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące
higieny pasz

…………………………………………
Imienna pieczątka

.................................................................
Czytelny podpis

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Podstawa prawna : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. („RODO”)
2. Administrator danych:
Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o., ul. Cypriana Kamila Norwida 2, 80-280 Gdańsk.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych – kontakt:
Agnieszka Lejchter, adres e-mail: agnieszka.lejchter@glencore.com.
3. Cel przetwarzania danych: realizacja umowy na zakup towarów.

4. Rodzaj danych:
W przypadku dostawców: płatnika VAT oraz rolnika ryczałtowego: Imię i nazwisko kontrahenta,
dane kontaktowe (tj. adres, nr telefonu, adres e-mail), NIP, numer konta bankowego.
Dodatkowo w przypadków dostawców – rolników ryczałtowych – wymagane do celów wystawienia
faktury RR: PESEL, seria i nr dowodu osobistego, datę wydania dowodu osobistego, organ wydający
dowód osobisty.
5. Okres przechowywania danych:
Ok. 6 lat (zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego).

6. Odbiorcy danych osobowych:
a) Kategoria 1 - tylko w zakresie niezbędnym i określonym przez przepisy prawa np.: banki,
urzędy administracji państwowej, organy władzy publicznej, niezależne firmy kontrolne i
audytorzy.
b) Kategoria 2 - tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Umowy zawartej z
Panem/Panią.
7. Zapewnienie Administratora o rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych:


Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem tych danych.



Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich
usunięcia (o ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać
ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawdo do przenoszenia danych do innego administratora.



Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
ochrony danych osobowych.

przepisów

.................................................................
Czytelny podpis

