Dotyczy: Spółek Akcyjnych, Spółek zoo, Spółek Jawnych

[miejscowość], [dnia]

UPOWAŻNIENIENIE DO ODBIORU TOWARÓW I FAKTUR *

Ja, niżej podpisany
[imię i nazwisko]
Działający jako
[funkcja]

[nazwa i adres firmy]
Wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr

, będąc umocowany do jej reprezentacji,

Niniejszym upoważnia:

[imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego]

[imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego]

[imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego]
do odbioru od Spółki z o.o. „NEPTUN” z/s w Lublinie, towarów przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarczej, w
tym w szczególności dostarczonych w związku z wykonaniem zamówienia złożonego do spółki Neptun Sp. z o.o. / umowy
handlowej zawartej ze spółką Neptun Sp. z o.o. , oraz faktur (*1)

[podpis upoważniającego]

(*1) Niepotrzebne skreślić

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak również przekazanych przez Pana danych osobowych
osób, które Pan upoważnił do odbioru towarów i faktur jest Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy
ul. Metalurgicznej 1C, 20-234 Lublin („Neptun"). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na
podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.neptun.lublin.pl Wszystkie dane osobowe
będą przetwarzane przez Neptun w celu: 1) weryfikacji osoby odbierającej towar lub fakturę 2)
dochodzenia roszczeń przed sadami powszechnymi 3) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji 4)
rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach,
przedłużony o okres dochodzenia roszczeń. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowodnym momencie. W celu cofnięcia zgody lub
skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować Neptun. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to współpracy pomiędzy
stronami, dochodzenia roszczeń lub obowiązków Neptun wynikających z przepisów prawa), b) wniesienia
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie prawnie uzasadnionych interesów c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych
osobowych. Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od Neptun
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji
m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych. Ma
Pan prawo do żądania od Neptun a) usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku, gdy
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych b) ograniczenia przetwarzania, w szczególności gdy
Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na
okres pozwalający Neptun zweryfikować zasadność żądania. Ponadto dane mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT
mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji,
podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym
wsparcie prawne, podmiotom wykonującym usługi naprawcze w ramach szkód.

_____________________________________
[podpis upoważniającego]

