Viterra Bodaczów sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Adres do korespondencji:
Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn
www.viterrapolska.pl

Oświadczenie RR

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i
usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 3 o podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowym (Dz. U. z 1993 r, nr 11 poz. 50 z późn. zm.).

Imię:....................................................Nazwisko:...................................................

Adres zamieszkania:
............................................................................................................................
ulica
nr domu
miejscowość
poczta
kod pocztowy

Numer i seria Dowodu Osobistego:..............................Data wydania:..........................

Organ wydający Dowód Osobisty:..............................................................................

Nr PESEL

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku Bankowego:

Telefon kontaktowy : ...........................................
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Viterra Bodaczów sp. z o.o.
ul. Cypriana Kamila Norwida 2
80-280 Gdańsk, Polska
Adres do korespondencji:
Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn
www.viterrapolska.pl

Numer wpisu do rejestru PPIS
(sanepid)____________________________________________
Oświadczam, że jestem zarejestrowanym w
_______________________________________________________________________
właściwy terytorialnie powiatowy inspektorat weterynarii
nr zaświadczenia
podmiotem działającym na rynku pasz w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (WE) Nr
183/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego
wymagania dotyczące higieny pasz.

.............................................................................................................................
miejscowość
data
czytelny podpis , Imię i Nazwisko

Podstawą przetwarzania ww. danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 6 ust. 1 lit b – wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz art. 6 ust. 1
lit. c – obowiązek prawny związany z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi.
Administratorem Państwa danych jest Viterra Bodaczów sp. z o.o.
Zapewniamy Państwu prawo dostępu do tych danych. Mogą je Państwo sprostować, żądać ich usunięcia (o
ile nie sprzeciwia się to odpowiednim przepisom prawa polskiego), lub żądać ograniczenia ich
przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych do innego administratora i
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Pełna
klauzula informacyjna znajduje się na umowie.
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