
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego TAURON Wydobycie S.A. 

 
Nr zamówienia: ……………… 

Nr listu przewozowego*: ………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE** 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………… 
                                   Imię  i nazwisko Nabywcy 

 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                              ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

 

 

Nr PESEL……………………………….. (a jeżeli nie został nadany, należy podać nazwę i numer  
 
dokumentu stwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………… 

Nazwa i numer dokumentu tożsamości 
 

oświadczam, że nabyty przeze mnie węgiel kamienny w ilości ………kg jest przeznaczony do celów 

uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego. Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z 

podatku akcyzowego: do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (Art. 31a ust. 1 pkt. 3 ustawy 

o podatku akcyzowym). 

 

________    ___                                      ___________________________ 

    Miejscowość i  data                           Czytelny podpis 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

do odbioru Towaru zakupionego w sklepie internetowym  

 
Jednocześnie, upoważniam Pana/Panią ………………………. ………………..………………………... 
                                                                                         Imię  i nazwisko 

 
legitymującego/ą się  dokumentem tożsamości ………………………………………………….………… 
                                                          rodzaj ,seria ,numer   

 

do odbioru Towaru wraz ze Świadectwem Jakości zakupionego przeze mnie w sklepie internetowym, 

zgodnie ze złożonym zamówieniem. 

 

________    ___                                       __________________________ 

    Miejscowość i  data                           Czytelny podpis 

*Dotyczy dostaw kurierem 

**Oświadczenie składane w przypadku zakupu Towaru w zwolnieniu z podatku akcyzowego 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), zwanej RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych 
osobowych jest TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Grunwaldzkiej 37. Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
w celu zwolnienia sprzedawanych wyrobów węglowych od akcyzy i potwierdzenia ich odbioru na fakturze. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania zwolnienia od akcyzy i potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na fakturze. Jednocześnie Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami RODO. O przysługujących Państwu prawach informujemy w dokumencie pn. 
„Klauzula informacyjna TAURON Wydobycie S.A.”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.tauron-wydobycie.pl/pok oraz w Punkcie 
Obsługi Klienta TAURON Wydobycie S.A. zlokalizowanym w Jaworznie przy ul. Sulińskiego 2.  

http://www.tauron-wydobycie.pl/pok

