STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
działająca na podstawie decyzji 3403/OS/2011 wydanej przez Marszałka Województwa
Ślaskiego
BASCAR Bogusława Kabiesz
43-523 Pruchna ul. Spółdzielcza 8
NIP: 548-001-63-10
Tel. 33 857 33 99, 509 140 736, 534 685 348
www.bascar.pl mail: bascar.biuro@gmail.com

Dnia: ..................................
OSOBA PRYWATNA

FIRMA - Obowiązek wystawienia faktury/rachunku

..................................................

..................................................

Imię i nazwisko (nazwa) właściciela

Imię i nazwisko (nazwa) współwłaściciela

..................................................
..................................................

..................................................
..................................................

(Adres)

(Adres)

PESEL:

X

Nr dowodu osobistego...............................

Nr dowodu osobistego...............................

tel.: .................................................

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam Pana/Panią:
adres zamieszkania:

…..................................................
…....................................................................

PESEL:
do reprezentowania mnie w sprawie:
złomowania samochodu marki: ...................................................................................................
nr rejestracyjny: .............................................................
nr nadwozia: ..................................................................
tablice tablice rejestracyjne: ..................... szt
Powyższe upoważnienie jest jednorazowe
Upoważniający oświadcza, że samochód stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich,
iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
Upoważniający oświadcza, że zapoznał się z informacją o ochronie danych osobowych (RODO) – treść informacji znajduje się
na drugiej stronie upoważnienia.

Zaświadczenie o złomowaniu
Odbiór osobisty

Wysłać pocztą
.........................................................
(Czytelny podpis Upoważniającego)

BASCAR Bogusława Kabiesz 43-523 Pruchna ul. Spółdzielcza 8
NIP: 548-001-63-10 REGON: 070590719
________________________________________________________________________________
Informacja o ochronie danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:
1. Administratorem przetwarzanych przez firmę BASCAR danych osobowych jest Bogusława Kabiesz
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów
i udzielonych zgód.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. Właściciele złomowanych pojazdów mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość
ich sprostowania.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa
powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia
czynności złomowania pojazdu lub zawarcia umowy.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane
oraz wykorzystywane do celów marketingowych.

