OŚWIADCZENIE KLIENTA
Dotyczące szczególnego zastosowania lub zastosowań prekursora materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom,
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 0 2019/1148)

Należy wypełniać drukowanymi literami
Niżej podpisany
•

Imię i Nazwisko ( kupujący ) ..............................................................................................................................................

•

Dowód tożsamości ( numer, organ wydający ) .................................................................................................................

•

Upoważniony przedstawiciel : ..........................................................................................................................................

•

Firma ( zleceniodawca ) .....................................................................................................................................................

•

NIP lub REGON .................................................................................................................................................................

•

Adres : ...............................................................................................................................................................................

•

Rodzaj prowadzonej działalności : .....................................................................................................................................
Prekursor materiałów
wybuchowych podlegający
ograniczeniom

Nr CAS

Agrisol Kwas

Kwas azotowy

7697-37-2

10-20 %

Mycie instalacji udojowej

Agrisol Kwas

Kwas siarkowy

7664-93-9

1-5 %

Mycie instalacji udojowej

Nadtlenek wodoru

7722-84-1

10-25 %

Dezynfekcja

Nazwa handlowa produktu

Agrisol N (STERINOX)

Ilość (kg/litr) zakupiona w
skali roku *

Stężenie %

Cel użycia/Zastosowanie

*Jeśli regularne zamówienia: to ilości zamówione w ciągu ostatnich 12 miesięcy
*Jeżeli zamówienia jednorazowe (< 5 rocznie): to ilość ostatniego zamówienia
*Jeśli prognoza ilości (pierwsze zamówienia): to prognozowane ilości na następne 12 miesięcy

Oświadczam, że produkt handlowy i substancja lub mieszanina, które on zawiera, będą używane wyłącznie do wskazanego
zastosowania, które jest w każdym przypadku zgodne z prawem, i zostaną sprzedane lub dostarczone innemu klientowi tylko wtedy,
gdy złoży on podobną deklarację użycia, przestrzeganie ograniczeń ustanowionych w Rozporządzeniu (UE) 2019/1148 w zakresie
podawania do publicznej wiadomości. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowanych o obowiązkach w tym nakazach i
zakazach określonych w Rozporządzeniu (UE) 20191148, a w szczególności dotyczących, że nabycia, wprowadzania, posiadania lub
stosowania tego prekursora materiałów wybuchowych zwłaszcza określonym w art. 9 rozporządzenia.
Imię i nazwisko: .................................................................................. ..............

Data: ……………………………………………

Stanowisko: ......................................................................................................

Podpis: ……………………………………

Oświadczamy, że ww. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania nałożonego przepisami rozporządzenia
2019/1148 obowiązku, przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, okres
przetwarzania wynikać będzie z tych przepisów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym do tego
upoważnionym, jeżeli powyższe wynikać będzie z przepisów prawa.
Jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że:
a.
administratorem danych osobowych jest Can Agri Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Małopole
ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka (zwana dalej Administrator).
b.
Administrator prowadzi operacje na danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania/siedziby,
numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP, danych dokumentu tożsamości,
c.
dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przepisami powszechnie
obowiązującymi,
d.
dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia obowiązki nakazującego Administratorowi zbieranie i przetwarzanie
danych osobowych
e.
dane osobowe mogą być przetwarzane także pomimo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, gdy istnieje inna podstawa do
ich przetwarzania, w takim przypadku będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych
obowiązków i praw Administratora,
f.
odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z Administratorem, a także podmioty wykonujące
zadania publiczne zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
g.
dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących tj. w szczególności na podstawie
rozporządzenia 2019/1148,
h.
dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
i.
dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej,
j.
podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Posiada Pani/Pan prawo do:
a.
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych,
b.
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c.
żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania,
d.
złożenia skargi do organu nadzorczego.

