ZAWIADOMIENIE PODATNIKA O ZMIANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SERWIS KAS
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!
DANE UŻYTKOWNIKA KAS
Nazwa: ……………………………………………………...................................................……………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………..………...........................................….. …………………..………........…………
NIP: …………........................…………………… Tel.:............................................................... Mail: ….......................................................................................
DANE KAS REJESTRUJĄCYCH (w przypadku większej ilości kas należy dołączyć listę zbiorczą z poniższymi danymi)
Model/Typ
Nr fabryczny
Nr unikatowy
Data fiskalizacji
URZĄD SKARBOWY UŻYTKOWNIKA
Urząd skarbowy: …………………….……………...................................................……………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………..………............................................….. ………………..…….......………………
DANE PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO SERWIS
Nazwa: ……………………………………………...................................................……………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………..……….................………………….........................…..………........……………
NIP: ………………………………. ……...................…………………
DANE PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO SERWIS
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………...................................................…………………………….
Adres: …………………………………………………………………………..…………........................................…………………...………….........…………
NIP: ………………………………. ……………………................……………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w zawiadomieniu przez INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. w celach określonych w klauzuli
informacyjnej w sprawie przetwarzania danych osobowych (patrz str. 2).

Na podstawie §9.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816
z 2019 r.) oświadczam, iż po sprawdzeniu ważności uprawnień podmiotu przejmującego serwis, dostępnego w wykazie
serwisantów o którym mowa w §50, dokonałem zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas fskaanych.

…......................................................................................................
Czytelny podpis i pieczęć użytkownika kasy

Potwierdzenie podmiotu przejmującego serwis
Oświadczam, iż w dniu …................................ dokonałem przejęcia obsługi serwisowej i zgodnie z §53 ww Rozporządzenia
złożę do właściwego daa podatnika naczeanika urzędu skarbowego aktuaaizację zgłoszenia danych dotyczących kas.

…............................….........................................................................
Czytelny podpis i pieczęć podmiotu obecnie prowadzącego serwis
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Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Paraamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie
ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchyaenia dyrektywy 95/46/WE (zwane daaej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: INCOTEX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, Aa. Piłsudskiego 114,
05-260 Marki, KRS: 0000256655, NIP: 521-33-87-557, adres e-maia: incotex@incotex.pa, nr teaefonu: +48 22 374 89 71.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych naaeży kontaktować się poprzez adres e-maia: incotex@incotex.pa aub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 ait. b RODO - w ceau zawarcia i wykonania umowy;
b) art. 6 ust. 1 ait. c RODO - w ceau wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających z
przepisów podatkowych aub rachunkowych).
c) art. 6 ust. 1 ait. f RODO – w ceau prawnie uzasadnionego interesu Administratora poaegającego na zapewnieniu kontaktu,
promowaniu naszych towarów i usług aub w ceaach statystycznych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowoane, aecz niezbędne do reaaizacji każdego z powyższych ceaów.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketngowe, pocztowe, kurierskie, prawne oraz
księgowe;
c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich aub organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
a) w przypadku niezbędności danych do zawarcia aub wykonania umowy przez okres niezbędny daa zawarcia i wykonania
umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do dochodzenia ewentuaanych roszczeń;
b) w przypadku niezbędności danych w ceau wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia
wynikający z przepisów prawa;
c) w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez
osobę, której dane dotyczą.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeai uważacie, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profaowane.
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