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„KAJTEK” 
Nikodem Żyła  
Rajec Poduchowny 41C 
26-613 Radom  
NIP: 796-226-95-36 

KAJTEK 
                                                                   STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW 

UPOWAŻNIENIE 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/a*: 

…………………………………………..zam. ul. …………………………………………………… 

miejscowość …………………………….kod pocztowy/poczta ……………………………………. 

legitymujący/a* się dowodem osobistym seria ……………………………………………………… 

wydanym przez ………………………………………...PESEL …………………………………….. 

 

upoważniam PANA/PANIĄ*: 

 

…………………………………………..zam. ul. ……………………………………………………… 

miejscowość …………………………….kod pocztowy/poczta …………………………………….. 

legitymujący/a* się dowodem osobistym seria ……………………………………………………… 

wydanym przez ………………………………………...PESEL ……………………………………… 

 

do przekazania w moim imieniu wymienionego niżej pojazdu do Stacji Demontażu :  

1) marka …………………………………………….. 

2) nr rejestracyjny …………………………………... 

3) nr VIN : ………………………………………….. 

4) rok produkcji …………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………………                         ……………………………………… 

              (miejscowość i data)                                                          (czytelny podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Zgoda na przetwarzanie danych  
 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 
2016 roku (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, dalej RODO)  informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Nikodem Żyła prowadzący działalność pod 
firmą „KAJTEK Nikodem Żyła” NIP 796 226-95-36 z siedzibą Rajcu Poduchownym 41 c 26-
613 Radom, Tel. 483817235, e-mail:  ares-rajec@ambit.pl. 
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz 
realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO, zwłaszcza  
przepisów Ustawy o rachunkowości oraz przepisów Kodeksu cywilnego. 
3)  Pani/Pana  dane mogą być udostępniane urzędom skarbowym, inspektoratom 
ochrony środowiska, biurom księgowym, ubezpieczycielom. Ponadto dane mogą być 
przekazywane usługodawcom tj. informatykom  i administratorom oprogramowania.  Takie 
podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. 
4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez  okres 5 lat liczony od początku roku 
następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy, ewentualnie przez czas 
trwania umowy oraz po upływie wszelkich okresów przedawnienia roszczeń 
przysługujących na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
5) 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 RODO. 
6) Przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) 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 oraz prawidłowe jej wykonanie. 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami 
 
 
 
 
………………………………………………                         ……………………………………… 

              (miejscowość i data)                                                          (czytelny podpis) 
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