Odzyskanie czeku z Wielkiej Brytanii
Usługę tą proponujemy jeżeli zgłosi się do nas klient który posiada czek, ale stracił on
już termin ważności
Możemy wnioskować do Urzędu o wystawienie nowego czeku. W tym celu
potrzebujemy oryginał przeterminowanego czeku wymiennie z decyzją oraz komplet
dokumentów do odzyskania czeku.

Odzyskanie czeku
Witamy w naszej firmie!

- Ankieta - proszę wypełnić i podpisać
- Umowa – proszę wypełnić i podpisać – jeden egzemplarz proszę odesłać do nas

- Wyraźna kopia dowodu osobistego
- Oryginał przeterminowanego czeku lub kopię decyzji podatkowej
- Do odzyskania czeku niezbędny jest National Insurance Number - proszę dołączyć dokument na
którym się znajduje
(przykładowy numer: AA232526Q)
Wypełniamy deklarację podatkową tak jak przy standardowym rozliczeniu, następnie wysyłamy na adres
korespondencyjny lub mailowy dokumenty obcojęzyczne do podpisu:
- deklarację (P85)
- pełnomocnictwo do reprezentowania w Urzędzie (64-8)
- pełnomocnictwo do otrzymania czeku (R38)
Proszę podpisać w zaznaczonych miejscach i odesłać na wskazany adres.

Prowizja za odzyskanie czeku pobierana jest z kwoty zwrotu i wynosi:
9% kwoty zwrotu, nie mniej niż 80 GBP

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ODZYSKANIE CZEKU Z UK

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem HM
Revenue&Customs, a Zleceniodawcą przy odzyskaniu czeku z rozliczenia podatku dochodowego
Zleceniodawcy z tytułu pracy na terenie Wielkiej Brytanii w okresach:

§6
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z niniejszą
umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail:

..................................................................................................................................................
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji w urzędzie HM Revenue&Customs.
Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
- dostarczyć Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w
szczególności karty podatkowe dotyczące wszystkich pracodawców,
- dostarczyć dokumenty dotyczące wcześniejszych pobytów i pracy w Wielkiej Brytanii, prowadzenia
działalności gospodarczej (Self assessment), pobieranych zasiłków socjalnych, nałożonych kar i opłat,
- rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić ankietę,
- niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej rozliczanego
podatku,
Do nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku przed
brytyjskim organem fiskalnym w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
Na wypadek naruszenia niniejszego postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną
w wysokości 350 PLN.
§3
1. Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)

___________________________________________________________________________________________________________

………………………………………………………………………………….…………
data ur. ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ r. do pozyskiwania informacji o przebiegu i etapie
świadczonej dla niego usługi.
2. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy
Zleceniodawca zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie
dokonać zmian w Urzędzie Skarbowym wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania
niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer konta itp. Zleceniobiorca nie
ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę.
§4
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi poprzez potrącenie przez Zleceniobiorcę, za każdy okres rozliczeniowy objęty
decyzjami Urzędu Skarbowego wydanymi w wyniku czynności Zleceniobiorcy, kwoty stanowiącej 9%
wartości zwrotu podatku przyznanego przez Urząd Skarbowy, jednak nie mniej niż 80 GBP, kwota ta
liczona jest wg kursu sprzedaży
Raiffeisen Bank Polska S.A. tj. ________________________ PLN/1 GBP z dnia złożenia dokumentów przez
Zleceniodawcę w biurze Zleceniobiorcy.
Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenie w/w kwoty, należnej Zleceniobiorcy tytułem
wynagrodzenia i zwrotu kosztów opisanych w pkt 4 niniejszego paragrafu.
2. Kwota, o której mowa powyżej, zostanie potrącona z kwoty uzyskanej w wyniku realizacji czeku.
Zleceniodawca wyraża zgodę na wprowadzenie na czek ze zwrotem podatku indosu, w celu realizacji
czeku przez Zleceniobiorcę.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania czeku i/lub
podpisania umowy inkasa czeku, zrealizować go. Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy wartość czeku
przeliczoną wg kursu dla klientów indywidualnych PKO BP SA na dzień sprzedaży waluty otrzymanej z
tytułu realizacji czeku. Wypłata następuje w polskich złotych.
4. Z tytułu wynagrodzenia za realizację czeku Zleceniobiorca pobiera opłatę w wysokości 50,00 PLN
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku wydania przez Zleceniodawcę dyspozycji przesłania
należności drogą przekazu pocztowego, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami
przekazu pocztowego.
5. Zleceniobiorca dokona wypłaty kwoty otrzymanej z tytułu realizacji czeku na konto złotówkowe nr:
____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

Telefon:
___________________________________________________________________________________________________________
§7
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany kwoty
zwrotu przez zagraniczny urząd skarbowy.
- konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy ze zobowiązań wynikających z
§ 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę,
- utratę, zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji w zagranicznym urzędzie skarbowym lub urzędzie
pocztowym,
- treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe,
- skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.
§8
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę po przystąpieniu do jej wykonania przez
Zleceniobiorcę , a przed ukończeniem świadczenia usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom
poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
§9
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 350 PLN na rzecz Zleceniobiorcy, stanowiącej koszty
przygotowania dokumentacji podatkowej i prowadzenia sprawy przez Zleceniobiorcę w przypadku, gdy:
- zwrot zostanie wstrzymany z powodu pobieranych zasiłków socjalnych, nałożonych kar i
nieuregulowanych opłat w stosunku do Urzędu Skarbowego
- Zleceniodawca stara się o zwrot nieprzysługującego mu podatku za dany rok rozliczeniowy
- Zleceniodawca prowadził działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii (Self Assessment)
- Zleceniodawca wnioskował o rozliczenie go na niepełnej dokumentacji
(niepełny National Insurance Number, na podstawie odcinków z wypłaty)
§ 10
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z tym
skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd skarbowy skierowane według
adresu podanego na umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie uważane za doręczone.
§ 11
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez
Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca
nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni od ich otrzymania.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 13
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości, która będzie wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z wykonaniem niniejszej
umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zniszczenia wykonanej kopii dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości niezwłocznie po wykonaniu usługi.
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TimeTax sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole,
REGON:160517377, NIP: 7543047559 jako Administratora danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku
wykonania w/w umowy. Przekazane dane będą przetwarzane w związku i w celu wykonania niniejszej umowy.
Ponadto wyrażam zgodę na:

właściciel konta __________________________________________________________________________
lub przekazem pocztowym, dane do przekazu (imię, nazwisko, adres)
___________________________________________________________________________________________________________
6. W przypadku przekazania czeku przez Urząd Skarbowy bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy,
zobowiązuje się on do realizacji czeku we własnym zakresie i poinformowania Zleceniobiorcy o tym
fakcie w terminie 7 dni oraz zapłaty wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1 na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy nr 78 1050 1504 1000 0023 6331 5496 bez dodatkowego wezwania.
§5
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy, w przypadku braku
możliwości wykonania usługi o której mowa w §1 lub w przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy
Zleceniobiorcy dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
wezwania do ich uzupełnienia. W takiej sytuacji Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom poczynionym celem
przygotowania do należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

przetwarzanie danych osobowych przez TimeTax sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie
od tego podmiotu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. z
2017r., poz.1219) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
udostępnienie moich danych osobowych agencji pracy time2work sp. z o.o. w celu przesyłania informacji
marketingowych oraz aktualnych ofert pracy, w tym na otrzymywanie od tego podmiotu informacji
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1219) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także telefoniczną zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. (Dz.U. 2004r.,
poz.1800) prawo telekomunikacyjne.
Oświadczam ponadto, iż zostałem poinformowany, że dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą (t.j. Dz. U. 2016r.,
poz.922) o ochronie danych osobowych. Jestem świadom, że posiadam niezbywalne prawo dostępu do moich
danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

Podpis: Zleceniodawcy

____________________________________________________________________

Podpis Zleceniobiorcy w imieniu Timetax Sp. z o.o.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ODZYSKANIE CZEKU Z UK

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem HM
Revenue&Customs, a Zleceniodawcą przy odzyskaniu czeku z rozliczenia podatku dochodowego
Zleceniodawcy z tytułu pracy na terenie Wielkiej Brytanii w okresach:

§6
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy zgodnie z niniejszą
umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail:

..................................................................................................................................................
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji w urzędzie HM Revenue&Customs.
Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
- dostarczyć Zleceniobiorcy dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w
szczególności karty podatkowe dotyczące wszystkich pracodawców,
- dostarczyć dokumenty dotyczące wcześniejszych pobytów i pracy w Wielkiej Brytanii, prowadzenia
działalności gospodarczej (Self assessment), pobieranych zasiłków socjalnych, nałożonych kar i opłat,
- rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić ankietę,
- niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji dotyczącej rozliczanego
podatku,
Do nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku przed
brytyjskim organem fiskalnym w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
Na wypadek naruszenia niniejszego postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną
w wysokości 350 PLN.
§3
1. Zleceniodawca upoważnia (imię i nazwisko)

___________________________________________________________________________________________________________

………………………………………………………………………………….…………
data ur. ____ ____ - ____ ____ - ____ ____ ____ ____ r. do pozyskiwania informacji o przebiegu i etapie
świadczonej dla niego usługi.
2. Jeżeli w kolejnych latach podatkowych, nie objętych postanowieniami niniejszej umowy
Zleceniodawca zdecyduje się korzystać z usług innego podmiotu, zobowiązany jest samodzielnie
dokonać zmian w Urzędzie Skarbowym wprowadzonych przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania
niniejszej umowy np. pełnomocnictwo, adres korespondencyjny, numer konta itp. Zleceniobiorca nie
ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Zleceniodawcę.
§4
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi poprzez potrącenie przez Zleceniobiorcę, za każdy okres rozliczeniowy objęty
decyzjami Urzędu Skarbowego wydanymi w wyniku czynności Zleceniobiorcy, kwoty stanowiącej 9%
wartości zwrotu podatku przyznanego przez Urząd Skarbowy, jednak nie mniej niż 80 GBP, kwota ta
liczona jest wg kursu sprzedaży
Raiffeisen Bank Polska S.A. tj. ________________________ PLN/1 GBP z dnia złożenia dokumentów przez
Zleceniodawcę w biurze Zleceniobiorcy.
Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenie w/w kwoty, należnej Zleceniobiorcy tytułem
wynagrodzenia i zwrotu kosztów opisanych w pkt 4 niniejszego paragrafu.
2. Kwota, o której mowa powyżej, zostanie potrącona z kwoty uzyskanej w wyniku realizacji czeku.
Zleceniodawca wyraża zgodę na wprowadzenie na czek ze zwrotem podatku indosu, w celu realizacji
czeku przez Zleceniobiorcę.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania czeku i/lub
podpisania umowy inkasa czeku, zrealizować go. Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy wartość czeku
przeliczoną wg kursu dla klientów indywidualnych PKO BP SA na dzień sprzedaży waluty otrzymanej z
tytułu realizacji czeku. Wypłata następuje w polskich złotych.
4. Z tytułu wynagrodzenia za realizację czeku Zleceniobiorca pobiera opłatę w wysokości 50,00 PLN
brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych). W przypadku wydania przez Zleceniodawcę dyspozycji przesłania
należności drogą przekazu pocztowego, Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami
przekazu pocztowego.
5. Zleceniobiorca dokona wypłaty kwoty otrzymanej z tytułu realizacji czeku na konto złotówkowe nr:
____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

Telefon:
___________________________________________________________________________________________________________
§7
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- wszelkie konsekwencje, w szczególności wydłużenie terminu załatwienia sprawy lub zmiany kwoty
zwrotu przez zagraniczny urząd skarbowy.
- konsekwencje wynikające z niewywiązywania się Zleceniodawcy ze zobowiązań wynikających z
§ 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej informacji przez Zleceniodawcę,
- utratę, zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji w zagranicznym urzędzie skarbowym lub urzędzie
pocztowym,
- treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy skarbowe,
- skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich odpowiednich dokumentów.
§8
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę po przystąpieniu do jej wykonania przez
Zleceniobiorcę , a przed ukończeniem świadczenia usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom
poczynionym celem należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
§9
Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty 350 PLN na rzecz Zleceniobiorcy, stanowiącej koszty
przygotowania dokumentacji podatkowej i prowadzenia sprawy przez Zleceniobiorcę w przypadku, gdy:
- zwrot zostanie wstrzymany z powodu pobieranych zasiłków socjalnych, nałożonych kar i
nieuregulowanych opłat w stosunku do Urzędu Skarbowego
- Zleceniodawca stara się o zwrot nieprzysługującego mu podatku za dany rok rozliczeniowy
- Zleceniodawca prowadził działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii (Self Assessment)
- Zleceniodawca wnioskował o rozliczenie go na niepełnej dokumentacji
(niepełny National Insurance Number, na podstawie odcinków z wypłaty)
§ 10
Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zmianie swojego adresu z tym
skutkiem, że pismo nadane przez Zleceniobiorcę bądź zagraniczny urząd skarbowy skierowane według
adresu podanego na umowie i dokumentach złożonych w biurze będzie uważane za doręczone.
§ 11
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku, gdy mimo dostarczenia przez
Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca
nie przystąpi do jej wykonania w terminie 60 dni od ich otrzymania.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 13
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 15
Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości, która będzie wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z wykonaniem niniejszej
umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zniszczenia wykonanej kopii dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości niezwłocznie po wykonaniu usługi.
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TimeTax sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole,
REGON:160517377, NIP: 7543047559 jako Administratora danych osobowych, przekazanych przy zawarciu i w toku
wykonania w/w umowy. Przekazane dane będą przetwarzane w związku i w celu wykonania niniejszej umowy.
Ponadto wyrażam zgodę na:

właściciel konta __________________________________________________________________________
lub przekazem pocztowym, dane do przekazu (imię, nazwisko, adres)
___________________________________________________________________________________________________________
6. W przypadku przekazania czeku przez Urząd Skarbowy bezpośrednio do rąk Zleceniodawcy,
zobowiązuje się on do realizacji czeku we własnym zakresie i poinformowania Zleceniobiorcy o tym
fakcie w terminie 7 dni oraz zapłaty wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt 1 na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy nr 78 1050 1504 1000 0023 6331 5496 bez dodatkowego wezwania.
§5
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy, w przypadku braku
możliwości wykonania usługi o której mowa w §1 lub w przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy
Zleceniobiorcy dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
wezwania do ich uzupełnienia. W takiej sytuacji Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) odpowiadające wydatkom poczynionym celem
przygotowania do należytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

przetwarzanie danych osobowych przez TimeTax sp. z o.o. w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie
od tego podmiotu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. z
2017r., poz.1219) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
udostępnienie moich danych osobowych agencji pracy time2work sp. z o.o. w celu przesyłania informacji
marketingowych oraz aktualnych ofert pracy, w tym na otrzymywanie od tego podmiotu informacji
handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1219) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także telefoniczną zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. (Dz.U. 2004r.,
poz.1800) prawo telekomunikacyjne.
Oświadczam ponadto, iż zostałem poinformowany, że dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą (t.j. Dz. U. 2016r.,
poz.922) o ochronie danych osobowych. Jestem świadom, że posiadam niezbywalne prawo dostępu do moich
danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

Podpis: Zleceniodawcy

____________________________________________________________________

Podpis Zleceniobiorcy w imieniu Timetax Sp. z o.o.

