
UWAGA!
INFORMACJA DLA OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW O

PRZETWARZANIU DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

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.

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).

Prosimy o przekazanie poniższej informacji wszystkim osobom, których dane wykorzystywane są w ramach
realizacji usługi

 Podane przez Zleceniodawcę i Współmałżonka 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.

 Przekazanie kopii dokumentu jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej przetwarzenie. 
 Udostępnione dokumenty będą przekazywane właściwej zagranicznej instytucji upoważnionej przepisami
prawa.  Dane  mogą  być  także  przekazywane  firmom  świadczącym  dla  administratora  usługi  hostingowe,
administracyjne i doradcze.  
 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
 Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Danych
Osobowych, dostępne będą na stronie www.ersabelasting.pl
 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.
 Udzieloną zgodę na przetwarzanie kopii dokumentu można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na podstawie tej zgody. Jeśli
dokumenty nie zostały jeszcze złożone do odpowiedniego urzędu podatkowego, to w sytuacji wycofania zgody,
niezbędne będzie samodzielne ich dostarczenie do odpowiedniego organu podatkowego. 


