
Please send the authorization to the following address:

ViaBaltic Sp. z o.o.
ul. Fińska 7, PL 72-602 Świnoujście
tel.: +48 91 321 62 05; mob.: +48 697 058 675
e-mail: ecs@viabaltic.com.pl

KRS 0000204697
XVII Wydział Gospodarczy w Szczecinie
REGON: 810749700
NIP: PL9550009442
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Konto bankowe:
ING Bank Śląski SA Oddział Szczecin
PL72105015201000002349621025
SWIFT:

Siedziba: 
ViaBaltic Sp. z o.o.
ul. Tarpanowa 18/15
PL 70-796 Szczecin

....................................., ......................……...
(Place, date/Miejscowość, data)

AUTHORIZATION/ UPOWAŻNIENIE
of acting as the indirect / direct representative /do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego / bezpośredniego

I hereby authorize customs agency/Upoważniam agencję celną:

ViaBaltic Sp. z o.o.
ul. Tarpanowa 18/15
70-796 SZCZECIN
REGON: 810749700, NIP: 955-00-09-442

(Regardless of the personnel rotation/Bez względu na rotacje kadrowe)

To act on behalf/Do podejmowania na rzecz

........................................................................................….........………….

........................................................................................…...........………..

TIN............................................EORI............................................….........
(name and domicile of Principal)
(nazwa i siedziba Mocodawcy)

in the proceedings before the Customs and Tax Authorities regarding actions and formalities provided by the EU customs
regulations related to the commercial turnover with third countries.  Pursuant to art. 77 of Polish Customs Code I hereby
authorize Viabaltic Sp. z o.o. to grant further authorization to other persons.

Do działań przed organami Krajowej Administracji Skarbowej, celem spełnienia wszelkich czynności i formalności przewidzianychw ustawodawstwie celnym, związanych
z dokonywaniem obrotu towarowego z krajami trzecimi. Jednocześnie, stosownie do art. 77 ustawy prawo celne, wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia.

I hereby confirm that I have read and understood available on the website www.viabaltic.com.pl personal data processing
policy, that complies with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 and the
Act of 10 May 2018 on the protection of personal data.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z dostępną na stronie internetowej www.viabaltic.com.pl polityką firmy o przetwarzaniu danych osobowych zgodną z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Following authorization is permanent/Niniejsze upoważnienie ma charakter stały

Phone number to the contact person: …………………………………………………………………………………………………………….

E-mail address to the contact person: ……………………………………………………………………………………………………………

.                                                                      

 ..........................................……………………………………................
(legible signature of the CEO/czytelny podpis upoważniającego)

.............................................................................................….
Confirmation of receipt./Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia.

___________________

Stamp duty of 5,00 EUR has been paid./Opłata skarbowa w wysokości 5,00 EUR została uiszczona.

Stamp/Pieczątka


	AUTHORIZATION/ UPOWAŻNIENIE

