ROZLICZENIE GEWERBE

Witamy w naszej firmie!

- Ankieta - proszę wypełnić i odesłać
- Podanie do polskiego Urzędu Skarbowego o wydanie Zaświadczenia o dochodach EU/EWR
- Zaświadczenie o dochodach EU/EWR lub UE/EOG (ORYGINAŁ) – wypełnia Urząd Skarbowy
W przypadku rozliczenia wspólnego proszę dołączyć również zaświadczenie z dochodami małżonka.
Jeżeli posiadasz dzieci między 15 a 25 rokiem życia:
- Zaświadczenie ze szkoły (ORYGINAŁ)
- Deklaracja podatkowa (3 strony) – pierwsze strony deklaracji podatkowych należy podpisać w lewym dolnym rogu dokumentu w miejscu
oznaczonym X. W przypadku rozliczenia z małżonką na 2 pierwszych stronach powinien znaleźć się podpis podatnika i małżonka. Trzecią stronę
deklaracji podpisuje tylko podatnik.
- Pismo przewodnie do niemieckiego urzędu skarbowego – podpisz w miejscu oznaczonym X
- Umowa – proszę wypełnić, podpisać i wybrać formę płatności – jeden egzemplarz proszę odesłać do nas.
- Rozpiska zjazdów - Heimfahrtenbuch
- Rozpiska dojazdów związanych z prowadzenia działalności - Reisekostenabrechnung (nie wypełniać szarych pól)

- Wszystkie wystawione rachunki, które dokumentują osiągnięte dochody. Należy zadbać o to by nie zabrakło żadnego z nich
- Rachunki i paragony dokumentujące poniesione koszty.
W rozliczeniu działalności gospodarczej można uwzględnić wyłącznie rachunki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zazwyczaj
przedkłada się: rachunki za czynsz, koszty telekomunikacyjne, koszty doradztwa podatkowego
oraz prawnego, koszty materiałów i narzędzi, koszty podróży, koszty reklamy, koszty kształcenia i szkoleń, dodatkowe ubezpieczenia.
- Dokument potwierdzający rejestrację działalności
Rejestracje działalności gospodarczej potwierdza tzw. „Gwewerbeanmeldung”.
W przypadku zamknięcia działalności otrzymają Państwo tzw. Gewerbeabmeldung, który również należy nam przedłożyć jeżeli firma została
zamknięta.
- Decyzję podatkową z roku poprzedniego tzw. „Steuerbescheid”
Wymieniony wyżej dokument to decyzja wystawiona przez niemiecki urząd finansowy za rok wcześniejszy. Powinniście Państwo go mieć tylko w
przypadku, gdyby składali już Państwo zeznania podatkowe za lata wcześniejsze.
- Dokumentu potwierdzającego zameldowanie w Niemczech
- W przypadku zatrudnienia w Niemczech - Lohnsteuerberscheinigung
Niniejszy dokument to wystawiony przez pracodawcę odpowiednik polskiego PIT 11.
W przypadku pracy w kilku firmach lub w kilku okresach w danym roku podatkowym konieczne będą wszystkie karty podatkowe
(Lohnsteuerbescheinigung)
- Potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- Kserokopii dowodu lub paszportu
- Aktów urodzenia dzieci na druku europejskim w przypadku dzieci niepełnoletnich
- Dwujęzycznych zaświadczeń o nauce dzieci w przypadku dzieci pełnoletnich
Koszt usługi:
600 PLN
Płatność w walucie PLN na konto ING Bank Śląski, Timetax Sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
Nr rachunku 78 1050 1504 1000 0023 6331 5496

TYTUŁ PRZELEWU: „imię i nazwisko, podatek Gewerbe za rok …………..”

……………………………………………………dnia ………… 20….
Składający podanie:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Data urodzenia: ………………………………
PESEL: …………………………………………………
(Numer Identyfikacji Podatkowej – proszę zawsze podawać)

Do: Urząd Skarbowy w ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Podanie
Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia, o wysokości dochodów w roku podatkowym 20…… celem
przedłożenia w Urzędzie Finansowym w Niemczech. Jeżeli na skutek formy opodatkowania (ryczałt, karta
podatkowa) stwierdzenie moich dochodów nie będzie możliwe to proszę o odpowiednie uzasadnienie.
Zaświadczenie proszę wystawić na załączonym formularzu niemieckiego Urzędu Finansowego
sporządzonego w języku polskim.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.01.97 w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy – ordynacja podatkowa (Dziennik Ustaw nr 162 poz. 1124)
2. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 15 z dnia 05.06.97 poz. 62 § 3
3. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 15 z dnia 05.06.97 poz. 62 § 11 p.2
„Jeżeli wnioskodawca przekłada specjalny formularz, potwierdzenie żądanego przez
wnioskodawcę stanu następuje na przedłożonym formularzu
z poszanowaniem

..……………………………………………………
____________________________________________________________________________________________

Pełnomocnictwo
Zezwalam na odbiór wnioskowanego wyżej zaświadczenia w moim imieniu przez ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………
Legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………………………..….…………………………
z poszanowaniem

..……………………………………………………

…………………………………………………..
Pieczęć adresowa szkoły/uczelni
Stempel der Ausbildungsstelle

ZAŚWIADCZENIE O NAUCE DZIECKA
Bescheinigung

Niniejszym oświadczam, że ……………………………………………………………….. ……………………………………..
Hiermit wird bescheinnigt, dass

Imię i nazwisko ucznia/studenta

Data urodzenia
Geburtsdatum

Zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Wohnhaft

adres ucznia/studenta (kod, miejscowość, ulica, numer)

Syn/cóka Pana/Pani………………………………………………………………………………………………………………………
Sohn/Tochter von

Imię i nazwisko rodzica

w roku szkolnym/akademickim ……………../……………….. był/a naszym uczniem/studentem
In Schuljahr

unser(e) Schüler(In)/Student(In) war.

Nauka w/w ucznia/studenta w naszej szkole zakończyła się/planowo kończy się w roku ………………
Die Ausbildung In unserer Schule/Ausbildungsstelle endet (endete) im Jahre:……..

………………………………………………….
Miejscowość i data
Ort, Datum

………………………………………………………….
Podpis, pieczęć imienna
Unterschrift/Stempel

Unterschrift
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden
aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Absatz 2 AO, der §§ 25, 46 und 51a
Absatz 2d EStG sowie § 14 Absatz 4 des Fünften VermBG erhoben. Ich
versichere, dass ich die Daten überprüft und nach der elektronischen
Übermittlung auf diesem Vordruck einschließlich der Anlagen keine
Änderungen vorgenommen habe.

Die Steuererklärung wurde ohne Mitwirkung eines Angehörigen der
steuerberatenden Berufe erstellt.

Datum, Unterschrift(en) Anträge / Steuererklärungen sind eigenhändig
- bei Ehegatten / Lebenspartnern von beiden - zu unterschreiben.

Bei der Ausfertigung dieser Steuererklärung / dieses Antrags hat mitgewirkt:

Heimfahrtenbuch
(Zestawienie poszczególnych zjazdów do Polski)
Name und Vorname des Arbeitnehmers ……………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO

Nr.
nr

Datum
Data

Abfahrtsort in Deutschland
Miejsce wyjazdu w Niemczech

Zielort in Polen
Miejscowość docelowa w Polsce

Einfache Entfernung (in Km)
Odległość (w km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hiermit bestätige ich, dass die o.g. Eingaben wahrheitsgemäß eingetragen habe.

X__________________________________ Unterschrift/podpis

Mit freundlichen Grüßen

X

Reisekostenberechnung Nr….…...

…………….…………………………………………..………
Name und Vorname
…………….…………………………………………..………
Steuernummer
Reisetag
Abwesenheiten
vom (Datum)

bis (Datum)

von (Uhrzeit)

bis (Uhrzeit)

Std.
(Gesamt)

Reiseziel

……..…………………….
vom (Datum)

Entfernung
(km)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
Gesamt
Unterschrift

Verpflegung
(Pauschal)

- ..………………………..….
bis (Datum)

Fahrkosten
(Pauschal)

Gesamt
(Betrag)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE GEWERBE

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym
urzędem skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu niemieckiej działalności
gospodarczej (Gewerbe) Zleceniodawcy, za rok:
_________________________________________________________________________________
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i
zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we
właściwym Urzędzie Skarbowym. Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług
doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy i wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji
dotyczącej rozliczanego podatku z zagranicznego urzędu skarbowego.
3. Wycofać z zagranicznego urzędu skarbowego pełnomocnictwo udzielone w
związku z rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.
4. Do nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich w
sprawie rozliczenia działalności gospodarczej przed organem fiskalnym w czasie
obowiązywania niniejszej umowy. Na wypadek naruszenia niniejszego
postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości
200 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
Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy w
wysokości:
1) 600 PLN płatne przelewem lub gotówką
§5
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy
zgodnie z niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail :________________________________________________________________
Telefon :_______________________________________________________________
§6
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 z zobowiązań
wynikających z § 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej
informacji przez Zleceniodawcę.
- utratę bądź 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.
§7
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.

§8
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.
§9
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli
Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od wezwania.
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.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy
jeżeli na podstawie dokumentów
i informacji niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy okaże się, że zakres i rodzaj prowadzonej przez
Zleceniodawcę działalności gospodarczej na terenie Niemiec wykracza poza
możliwości wykonania umowy przez Zleceniobiorcę. W takiej sytuacji
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 25
zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) odpowiadające wartości pracy poświęconej
na analizę dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę oraz kosztów
odesłania dokumentów do Zleceniodawcy.
3. 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 roboczych od ich otrzymania.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 10
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania
wszystkich bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową. Za działania
podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za
działania własne.
§ 11
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 13
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z
załącznikiem 1 do umowy. Zapoznaj się z Tą treścią. Poniżej możesz wyrazić
odpowiednie zgody, jeżeli chcesz abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe.
Podpisując niniejszą umowę potwierdzasz zapoznanie się z treścią załącznika 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu
potwierdzenia tożsamości klienta przed zagranicznym urzędem skarbowym.
Kopię dowodu osobistego lub paszportu przekazujesz nam dobrowolnie, byśmy
mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam dokumentu nie będziemy
mogli reprezentować Cię przed urzędem.
Zaznaczając pola poniżej wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz przesyłanie informacji marketingowych:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach
pracy za granicą od time2work przez SMS,
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach
pracy za granicą od time2work przez e-mail,
Wyrażam zgodę na ogólną rekrutację do pracy za granicą.
Podpis: Zleceniodawcy
____________________________________________________________________

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

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI
ROZLICZENIE GEWERBE

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym
urzędem skarbowym, a Zleceniodawcą przy rozliczeniu niemieckiej działalności
gospodarczej (Gewerbe) Zleceniodawcy, za rok:
_________________________________________________________________________________
W szczególności umowa obejmuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i
zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę i złożenie dokumentacji we
właściwym Urzędzie Skarbowym. Zleceniobiorca nie świadczy żadnych usług
doradztwa podatkowego.
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się:
1. Dostarczyć Zleceniobiorcy i wypełnić zgodnie z prawdą dokumenty i informacje
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o wszelkiej korespondencji
dotyczącej rozliczanego podatku z zagranicznego urzędu skarbowego.
3. Wycofać z zagranicznego urzędu skarbowego pełnomocnictwo udzielone w
związku z rozliczeniem wcześniejszego roku podatkowego.
4. Do nie występowania samodzielnie, lub za pośrednictwem osób trzecich w
sprawie rozliczenia działalności gospodarczej przed organem fiskalnym w czasie
obowiązywania niniejszej umowy. Na wypadek naruszenia niniejszego
postanowienia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości
200 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
Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za usługę dla Zleceniobiorcy w
wysokości:
1) 600 PLN płatne przelewem lub gotówką
§5
Zleceniodawca udziela pełnomocnictwa Zleceniobiorcy do załatwienia sprawy
zgodnie z niniejszą umową. Dane kontaktowe Zleceniodawcy:
E-mail :________________________________________________________________
Telefon :_______________________________________________________________
§6
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 z zobowiązań
wynikających z § 2, a także z udzielenia niepełnej, błędnej lub nieprawdziwej
informacji przez Zleceniodawcę.
- utratę bądź 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.
§7
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.

§8
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.
§9
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania umowy, jeżeli
Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich dokumentów i informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od wezwania.
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.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umowy
jeżeli na podstawie dokumentów
i informacji niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy okaże się, że zakres i rodzaj prowadzonej przez
Zleceniodawcę działalności gospodarczej na terenie Niemiec wykracza poza
możliwości wykonania umowy przez Zleceniobiorcę. W takiej sytuacji
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 25
zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) odpowiadające wartości pracy poświęconej
na analizę dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę oraz kosztów
odesłania dokumentów do Zleceniodawcy.
3. 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 roboczych od ich otrzymania.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne.
§ 10
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania
wszystkich bądź niektórych czynności objętych niniejszą umową. Za działania
podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za
działania własne.
§ 11
Spory mogące powstać przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 13
Twoje dane osobowe i dokumenty, które je zawierają przetwarzamy zgodnie z
załącznikiem 1 do umowy. Zapoznaj się z Tą treścią. Poniżej możesz wyrazić
odpowiednie zgody, jeżeli chcesz abyśmy przekazywali Ci treści marketingowe.
Podpisując niniejszą umowę potwierdzasz zapoznanie się z treścią załącznika 1.
TimeTax sp. z o.o. wykorzystuje kopię dokumentu tożsamości w celu
potwierdzenia tożsamości klienta przed zagranicznym urzędem skarbowym.
Kopię dowodu osobistego lub paszportu przekazujesz nam dobrowolnie, byśmy
mogli zrealizować usługę. Jeżeli nie przekażesz nam dokumentu nie będziemy
mogli reprezentować Cię przed urzędem.
Zaznaczając pola poniżej wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz przesyłanie informacji marketingowych:
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach
pracy za granicą od time2work przez SMS,
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o usługach TimeTax i ofertach
pracy za granicą od time2work przez e-mail,
Wyrażam zgodę na ogólną rekrutację do pracy za granicą.
Podpis: Zleceniodawcy
____________________________________________________________________

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

Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Administratorem Twoich danych osobowych jest TimeTax sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do umowy

z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-7558 REGON: 160517377. Przekazane dane przetwarzamy w ramach

Drogi Kliencie, ważne jest dla nas byś miał pewność, że dane
osobowe, które nam przekazujesz są bezpieczne, dlatego też
prosimy, zapoznaj się z poniższymi informacjami i jeżeli
wyrażasz zgody, o które Cię prosimy zaznacz to w odpowiednich
polach na druku umowy.

zawarcia i realizacji umowy. Wszystkie dane, przetwarzane będą w
celu

wykonania

usługi,

którą

nam

zleciłeś,

umożliwienia

ewentualnych kontroli odpowiednich urzędów oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Informujemy, że
Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi
informatyczne, biurowe, Punktom Obsługi Klienta, bankom,

Dziękujemy !

kancelarii prawniczej oraz odpowiednim urzędom zgodnie z
przepisami prawa.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na marketing, pamiętaj, że Twoje imię,
nazwisko i odpowiednio numer telefonu czy adres e-mail będą

1.

Zakończenie realizacji usługi

przetwarzane

we

wskazanym

przez

Ciebie

celu

przez

Współadministratorów: I: TimeTax sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Klient zobowiązany jest do przekazania TimeTax sp. z o.o.

Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-75-58, REGON:

informacji o każdym otrzymanym z urzędu piśmie, w tym

160517377;

decyzji o wyniku rozliczenia podatku/ przyznaniu świadczenia.

Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Dane te mogą

Będzie to dla nas informacja o zakończeniu realizacji niniejszej

zostać

umowy.

i informatyczne. Pamiętaj, wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej

II: time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul.

przekazane

firmom,

realizującym

usługi

biurowe

brak nie wpłynie na realizację umowy. W dowolnym momencie
możesz

2.

Przekazywanie dokumentów

Jeżeli realizacja usługi nie wymaga przekazania oryginałów
dokumentów, przekaż nam wyłącznie ich kopie. Przekazane
dokumenty zostaną przez nas zeskanowane (zdigitalizowane),
a następnie zniszczone. Pamiętaj, oryginały dokumentów mogą
być niezbędne do okazania w trakcie kontroli z urzędu,
zachowaj je. Podpisując niniejszą umowę akceptujesz ten fakt.

3.

Przekazanie danych osób trzecich

Przekazując nam dane swoich bliskich deklarujesz, że
poinformowałeś te osoby o fakcie przekazania nam ich danych
i nie wyraziły one sprzeciwu.

zwrócić

się

drogą

mailową

na

adres:

dane.osobowe@timetax.pl lub dane.osobowe@time2work.com.pl
z prośbą o realizację swoich praw. Możesz także: cofnąć wyrażoną
zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania, dokonanego przed
jej wycofaniem.
Okres przetwarzania danych i Twoje prawa:
Twoje dane będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wszystkie swoje dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie
podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań/celów.
Twoje

dane

będą

przez

nas

przetwarzane

przez

okres

przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy lub
zgodnie z okresem przechowywania dokumentów w razie kontroli
podatkowej po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym
momencie

4.

Przekazanie danych dotyczących stanu zdrowia

Informujemy, że przekazanie danych dotyczących stanu
zdrowia nie jest wymagane dla samej realizacji usługi. Jednak
jeżeli podczas rozliczenia chcesz skorzystać ze wszystkich ulg
jakie Ci przysługują, dokumenty te mogą okazać się niezbędne.
Fakt przekazania dokumentów, oznacza dla nas wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie

możesz zwrócić się

drogą mailową na

adres:

dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:


dostęp do Swoich danych,



ich sprostowanie,



usunięcie,



ograniczenie przetwarzania,



przeniesienie danych do innej firmy

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego
tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy

