
UWAGA!

W poniższych krajach do wykonania zleconej nam usługi może być niezbędne przekazanie kopii dokumentu tożsamości. 

Przekazanie nam kopii dowodu osobistego jest w pełni dobrowolne. Istnieje możliwość samodzielnego przekazania przez
Państwa kopii dokumentu bezpośrednio do właściwej zagranicznej instytucji, w czym również pomożemy. 
Proszę zapoznać się z poniższą informacją, do czego wykorzystana zostanie kopia Państwa dowodu tożsamości.

SZWECJA - 
Kopia dowodu tożsamości potrzebna jest do otrzymania nadpłaconego podatku z właściwej zagranicznej instytucji.
Procedura zarejestrowania numeru rachunku bankowego do wypłaty  środków pieniężnych może przebiegać  w
dwojaki sposób:
- dostarczenie dowodu osobistego wraz z deklaracją podatkową;
- samodzielne zarejestrowanie numeru rachunku bankowego według naszych wskazówek.

NORWEGIA – 
Kopia dowodu tożsamości potrzebna jest do otrzymania wypłaty środków pieniężnych z właściwej zagranicznej
instytucji. Procedura zarejestrowania numeru rachunku bankowego może przebiegać w dwojaki sposób:
- dostarczenie dowodu osobistego wraz z deklaracją podatkową;
- samodzielne zarejestrowanie numeru rachunku bankowego według naszych wskazówek.

HOLANDIA – 
Kopia dowodu tożsamości potrzebna jest do otrzymania wypłaty środków pieniężnych z właściwej zagranicznej
instytucji. Procedura zarejestrowania numeru rachunku bankowego może przebiegać w dwojaki sposób:
- dostarczenie dowodu osobistego wraz z deklaracją podatkową;
- samodzielne zarejestrowanie numeru rachunku bankowego według naszych wskazówek.
W  przypadku  jeżeli  Zleceniodawca  wykonuje  rozliczenie  wspólne,  to  przekazuje  nam  również  kopie  dowodu
tożsamości współmałżonka(ki)/ partnera(ki).

BELGIA – 
Kopia  dowodu  tożsamości  niezbędna  jest  do  potwierdzenia  pełnomocnictwa  w  celu  zamówienia  deklaracji
podatkowej.  W przypadku  jeżeli  Zleceniodawca  jest  w  związku  małżeńskim,  to  przekazuje  nam  również  kopie
dowodu tożsamości współmałżonka(ki). Jest możliwość samodzielnego zamówienia deklaracji podatkowej. 

AUSTRIA –
                Kopia dowodu tożsamości niezbędna jest do złożenia i otrzymania wypłaty środków pieniężnych z właściwej 
                zagranicznej instytucji.
DANIA – 

Kopia dowodu tożsamości potrzebna jest do otrzymania wypłaty środków pieniężnych z właściwej zagranicznej
instytucji. Procedura zarejestrowania numeru rachunku bankowego może przebiegać w dwojaki sposób:
- dostarczenie dowodu osobistego wraz z deklaracją podatkową;
- samodzielne zarejestrowanie numeru rachunku bankowego według naszych wskazówek.

Jeśli zdecydują się Państwo dołączyć kopię swojego dowodu osobistego, proszę o podpisanie poniższego oświadczenia.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że:

 Podane przez Zleceniodawcę dane zawarte w dokumencie tożsamości zbierane są w celu realizacji
niniejszej  umowy i zostaną wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji  danej
usługi.

 Udostępnione  dokumenty  będą  przekazywane  właściwej  zagranicznej  instytucji  upoważnionej
przepisami prawa. 

 Niezależnie  od  pozostałej  dokumentacji,  kopie  dokumentów  tożsamości  zostaną  usunięte
niezwłocznie po realizacji usługi lub do momentu otrzymania decyzji z właściwej zagranicznej instytucji. 

 Administratorem jego danych osobowych jest FHU Ersa Sebastian Schlappa, z siedzibą w Opolu, 45-044
Opole,  ul. S. Sempołowskiej 1, NIP: 756-133-50-03

 Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  do  wglądu,  poprawiania,  usuwania,  ograniczenia  treści  podanych
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zleceniodawca został poinformowany, że podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
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