
 Miejscowość i data  ..............................................................  
 

 

 Do: 
 RAControls Sp. z o.o. 
 Ul. Kościuszki 112 
 40-519 Katowice 

 

Upoważnienie do odbioru towaru 

 

 Ja niżej podpisany upoważniam następujące osoby do odbioru towaru dla firmy: 

 

  …….……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE UMOŻLIWIA JEDNORAZOWY ODBIÓR TOWARÓW 

 
 
 

 
 
 
 
    …................................................................................................. 
 
    Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
 
 
Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w niniejszym upoważnieniu jest RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-
519) przy ul. Kościuszki 112.  

2. Udostępnione dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest  weryfikacja osoby odbierającej jako upoważnionej do odbioru 
towaru oraz weryfikacja osoby udzielającej upoważnienia jako uprawnionej do reprezentowania firmy. Firma RAControls Sp. z o.o. nie 
wykorzystuje udostępnionych w niniejszym upoważnieniu danych osobowych w żadnym innym celu. 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, arch iwizacji, 
niszczenia dokumentów. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania towaru.  
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami wynikającymi z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.  
6. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo: dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do 
przenoszenia tych danych do innego administratora danych, uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, do którego można bezpośrednio kierować korespondencję pisemną na adres siedziby 
administratora danych lub pod adresem e-mail: iod@racontrols.pl. 

 
 

_____________________________ 
    Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

 

_____________________________ 

Podpis upoważnionego do odbioru towaru 
 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, tel.: (32) 788 77 05.  

IMIĘ NAZWISKO 
NUMER DOWODU 

OSOBISTEGO 
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