...............................................................
(miejscowość, data wystawienia)
PEŁNOMOCNICTWO dla odbierającego w imieniu Kupującego –
przesyłka kurierska lub odbiór osobisty w punkcie odbioru zlokalizowanym
w kopalni PGG lub w składzie Kwalifikowanego Dostawcy Węgla

Ja, niżej podpisany/a .............................................................................................. zamieszkały/a

ulica i numer
Kod pocztowy
miejscowość
PESEL
upoważniam Pana / Panią .................................................................................................................

PESEL
do odbioru w moim imieniu wyrobów węglowych w ilości …………. ton zamówionych w sklepie internetowym
(a także dopełnienia w moim imieniu ewentualnych potrzebnych czynności w celu finalizacji zakupu) oraz
potwierdzenia ich nabycia z przeznaczeniem do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy poprzez złożenie
stosownego oświadczenia zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Odbiór będzie zrealizowany pojazdem o numerze rejestracyjnym ………………*
Przedmiotowe pełnomocnictwo dotyczy:
Numer zamówienia
Data zamówienia
Kod odbioru*
*dotyczy odbioru osobistego w punkcie wydania

.................................................
czytelny podpis Upoważniającego

**Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody aby na podstawiony na moje zlecenie środek transportu załadowany został, oprócz
węgla zamówionego przeze mnie, również węgiel przeznaczony dla innych odbiorców. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że w
wyniku załadunku węgla przeznaczonego dla kilku odbiorców, po zakończeniu transportu zajdzie konieczność równego podziału
węgla pomiędzy wszystkie osoby których zamówienia zostały załadowane na wspólny środek transportu. Oświadczam, że przy
udziale przewoźnika oraz wspólnie z pozostałymi odbiorcami, na własny koszt, dokonam podziału zakupionego węgla w
częściach równych.
Oświadczam, że nie będę wnosił do PGG S.A. żadnych roszczeń związanych z wtórymi rozliczeniami ilościowymi wynikającymi
z opisanego wyżej sposobu transportu węgla. Przyjmuję do wiadomości, że PGG S.A. nie jest stroną umowy transportu węgla, nie
odpowiada za rozliczenia ilościowe pomiędzy osobami których węgiel transportowany jest jednym środkiem transportu oraz, że
obowiązkiem PGG S.A. jest wyłącznie wydanie zamówionej ilości węgla przewoźnikowi.

.................................................
czytelny podpis K u p u j ą c e g o
(konsumenta)

**dotyczy odbioru węgla luzem

Uwaga:
1. Osoba dokonująca odbioru w imieniu Kupującego winna przed załadunkiem okazać dokument tożsamości w celu potwierdzenia
zgodności danych z pełnomocnictwa.
2. Z chwilą przekazania dokumentu pełnomocnictwa do PGG S.A. staje się ona Administratorem Danych Osobowych zawartych
w pełnomocnictwie. PGG S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce
RODO, w załączniku „Kontrahenci/ Pracownicy Kontrahentów”.

