BREXIT
..............................., dnia..................
UPOWAŻNIENIE
- do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Niniejszym upoważniam Kuehne + Nagel Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki
(dalej: Spółka ) EORI PL779242956600000, do podejmowania przed organem celnym, na rzecz:

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

.........................................................................................................
.........................................................................................................
( nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia )

Następujących działań związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
1)
2)
3)
4)
5)

Możliwości przeprowadzenia rewizji wstępnej w celu ustalenia tożsamości towaru
i potwierdzenia zgodności z podanym kodem celnym towaru.
Przygotowywania niezbędnych dokumentów, w oparciu o dostarczone dane
w celu dokonania prawidłowego zgłoszenia celnego.
Podejmowania kolejnych etapów związanych ze zwolnieniem towaru spod dozoru celnego,
po zakończeniu odprawy celnej.
Uiszczenia / zabezpieczenia kwoty długu celnego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Składania wniosków i odwołań do organów celno-skarbowych oraz odbioru decyzji administracyjnych,

oraz wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego.
Przedstawiciel ma prawo udzielania dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy Prawo Celne Dz.U. nr
68/2004, z późniejszymi zmianami.
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych
zatrudnionych

przez

Upoważnionego

bez

względu

na

rotacje

kadrowe.

Lista

agentów

celnych:

https://puesc.gov.pl/seap_pdr_extimpl/slowniki/4016 Podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 09 października 2013 roku, ustanawiającego Unijny Kodeks Celny,
Niniejsze upoważnienie ma charakter :
- stały
- terminowy do dnia ............................................................................................................................
- jednorazowy
( * Właściwe zaznaczyć )
Upoważniający zobowiązuje się do terminowego dostarczenia Spółce dokumentów do wszystkich transakcji
wraz z informacjami związanymi z klasyfikacja towarową, wartością celną, kontrolą eksportu, sankcjami,
pochodzeniem towaru, numerem klasyfikacji celnej towaru objętego kontrolą eksportu włączając numer
klasyfikacji USA ( jeśli dotyczy) oraz wszelkie pozwolenia na wywóz, wymagalne licencje, czy koncesje.
Upoważniający przyjmuje
do wiadomości że Spółka, nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani
finansowej w przypadku niezgodności ze stanem faktycznym, podanych przez Upoważniającego danych.
Upoważniający zobowiązuje się terminowo uiszczać wszelkie opłaty związane z odprawami celnymi oraz
zwalnia Spółkę z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie wydatki, straty i roszczenia, w tym między
innymi cła, podatki, odsetki ustawowe, grzywny, kary nałożone na Spółkę lub jej partnerów biznesowych, które to
roszczenia wynikają z niezachowania należytej staranności przez Upoważniającego oraz podmioty, z którymi
współpracuje, a które mają związek z odprawianymi towarami.
..............................................
Czytelny podpis i pieczęć imienna osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania upoważniającego, zgodnie z KRS
Kuehne + Nagel Sp. z o.o.
ul. Spedycyjna 1
PL 62-023 Gądki (k. Poznania)
e-mail: info.poznan@kuehne-nagel.com

Kapitał Zakładowy

Internet: http://www.kuehne-nagel.pl

14 868 550 00 PLN

,

NIP: 779-24-29-566
REGON: 361063720
Numer BDO: 000040559

Spółka Kuehne + Nagel Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000549292. Kuehne + Nagel Sp. z o.o. jest spedytorem prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z Modelowymi Warunkami Spedycyjnymi FIATA wraz z uzupełnieniem, których tekst
dostępny jest na poniższej stronie internetowej: http://www.kuehne-nagel.pl

W przypadku zlecenia zorganizowania nadania bądź odbioru przesyłki (zawarcie umowy spedycji), w sytuacjach wskazanych w Kodeksie cywilnym Spółce przysługuje prawo zastawu na przesyłkach Upoważniającego.

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia :
(wypełnia agencja celna)
Warszawa, dnia .........................................................................................
Nr w rejestrze AC ................ / 20…............................
……...................................
( Podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej KN )

Załącznik nr 1 do upoważnienia:
Udzielający upoważnienia dostarcza:
1. Dane firmy:
a) Numer
EORI………………………………………………………………………………………………………………..
b)

Numer
Regon ........................................................................................................................................................

c)

Numer
NIP ..........................................................................................................................................................

d)

Numer
AEO ( jeśli przyznany*)
…………………………………………………………………………………………………………..........

2. Kopie dokumentów stwierdzających status prawny firmy, potwierdzonych za zgodność przez osobę
uprawnioną

do reprezentowania upoważniającego:

a) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( aktualny tj. nie starszy jak 3 miesiące odpis
z rejestru handlowego lub sądowego);
b) Zaświadczenia o nadaniu REGON;
c) Zaświadczenia o nadaniu nr NIP
3. Adres e-mail do wysyłki komunikatów elektronicznych, jak IE599/ POD/ PZC
……………………………….……………………….……………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Dane osoby kontaktowej, z którą należy się skontaktować w razie trudności z odprawą celną:
imię i nazwisko ...........................................................…… e-mail : ……………………………………………………..
tel.

/fax

.......................................................................................................................................................................
5. Dokumenty i informacje związane z przesyłką, a w szczególności:
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a) Fakturę handlową potwierdzającą prawidłową wartość towaru, wraz z dokładnym, rzetelnym i zgodnym ze
stanem faktycznym tłumaczeniem oraz czytelnym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w
imieniu firmy
w zakresie danej odprawy.
b) Packing List, potwierdzający faktyczną ilość, rodzaj , wagę, typ i serię towaru.
c) Koncesje, licencje pozwolenia jeśli dotyczą.
d) Wiążąca Informację Taryfową WIT, jeżeli została wydana.
6. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Opłatę wnosi się do właściwego, dla miejsca złożenia upoważnienia, organu administracji samorządowej.
Wpłatę od upoważnień rejestrowanych w Poznaniu proszę wykonać na konto :
PKO BP S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
7. Informacje na temat Rejestracji upoważnienia w PUESC:
Dokonam samodzielnie rejestracji

/ Zlecam dokonanie rejestracji KN ( Koszt usługi 100 PLN )

( * Właściwe zaznaczyć )
8. Osoba udzielająca upoważnienia zobowiązuje się do informowania Agencji Celnej
Kuehne + Nagel Sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych firmy i bezzwłocznym nadesłaniu
aktualnych dokumentów.
....................................................................................................
( Podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy)
Oryginał upoważnienia wraz z załącznikiem, w 2 egzemplarzach oraz wymagane dokumenty firmy prosimy
przesłać na adres: Agencja Celna Kuehne + Nagel Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 , 02-255 Warszawa,
adres e-mail: knpl.upowaznienia@kuehne-nagel.com

Załącznik nr 2 do upoważnienia:
Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Kuehne+Nagel sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach, ul.
Spedycyjna 1, 62-023 Gądki, kontakt mailowy pod adresem: knpl.iodo@kuehne-nagel.com.

2.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w co najmniej jednym z niżej
wskazanych niżej celów:
a)

zawarcia i wykonania umowy dostawy przesyłek oraz obsługi usług dodatkowych zgodnie z
dyspozycją nadawcy bądź odbiorcy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

b)

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w transporcie lotniczym - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO - skonkretyzowane w:
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- dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (ustawa o przewozie towarów
niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011);
c)

sprawowania kontroli nad eksportem i importem towarów strategicznych - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze zawarta w art. ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu o strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

d)

wykonywania zgłoszeń celnych zgodnie z przeznaczeniem towaru - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO lub w art. 9 ust. 1 lit. c) skonkretyzowane w: 1)
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.
ustanawiające unijny kodeks celny; 2) Rozporządzeniu Delegowanym (UE) 2015/2446 z dnia 28
lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w
odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego;
3) Rozporządzeniu RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające
wspólnotowy system zwolnień celnych; 4) Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych opracowanej na
podstawie wyżej wymienionych przepisów publikowanej przez Krajową Administrację Skarbową na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-iintrastat/zgloszenia-celne/instrukcje; 5) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016
r. w sprawie zgłoszeń celnych; 6) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 7)
ustawie z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług;

e)

przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

f)

wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa - skonkretyzowana
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art.
6 ust. 1 lit c) RODO;

g)

wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,

h)

zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej przez Administratora; w celu ustalenia, obrony
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz
w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług
Administratora.

3.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym
odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku
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przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu
wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie
danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym.
4.

Pana / Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wiążących
reguł korporacyjnych zgodnie art. 46 ust. 2 lit b) RODO, decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni
stopień ochrony, zgodnie z art. 45 RODO lub w przypadku braku takiej decyzji zgodnie z art. 46 ust. 2 lit.
c) lub d) RODO.

5.

Pana / Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a)

pkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem / Panią
umowy,

b)

pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c)

pkt 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej przez
Administratora umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia
należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń.

6.

Przysługuje Panu / Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana / Pani
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7.

Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c)
wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana / Pani interesów,
praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.

Na działania Administratora przysługuje Panu / Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych, w celu o którym mowa w pkt 2 a) jest dobrowolne lecz niezbędne do
realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani
pracodawcą/mocodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

10. Podanie danych osobowych, w celu o którym mowa w pkt 2 b) i c), jest obowiązkowe i ich podanie
stanowi wymóg ustawowy.
11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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