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(*) – niepotrzebne skreślić 

() – zaznaczyć właściwe  

 

 

____________________, dnia _________________ r. 

 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa firmy: _____________________________________________________ 

 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

 

NIP: ______________________________________________________________________________ 

 

Przedmiot zakupu: ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Ilość nabywanych towarów w tonach: ________________________ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie 

towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2013 poz. 1719) oświadczam, że jestem/jesteśmy* 

podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych 

produkcji rolnej, a nabyty przez nas w firmie TECHMOT sp. z o.o. towar w całości 

przeznaczam/przeznaczamy* jako nawozy*, pasze*, dodatki (surowiec) do pasz* w 

prowadzonym przeze mnie gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 
 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest 

TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, zwana dalej „Administratorem”.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem dla celów 

niezbędnych do realizacji Zamówienia. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż określają to przepisy prawa, w 

szczególności do czasu zakończenia realizacji Zamówienia. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych, sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 

przenoszenia danych. Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia. Powyższa zgoda 

może być odwołana w każdym czasie 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Zamówienia za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej (e-mail, sms). Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia. Powyższa 

zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną od Techmot sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

(e-mail, sms) oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących 

zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne, w tym wszelkich informacji dotyczących ofert, 

aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Techmot sp. z o.o. z siedzibą w Opolu lub newslettera. 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie. 

 

 

________________________ 

/czytelny podpis/ 


