
do podejmowania działań i składania oświadczeń woli związanych z zakupem sprzętu i urządzeń w 
ELEKTRYK SP. Z O.O. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Dobrzeckiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000330524, NIP 6182100494, , co obejmuje między innymi:
- złożenie zamówienia;
- podpisanie i odbiór faktur VAT;
- podpisanie i odbiór faktur korygujących;
- odbiór towaru.
Pełnomocnik nie może na swoje miejsce ustanowić innego pełnomocnika.
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do momentu dostarczenia do Elektryk Sp. z o.o jego pisemnego 
odwołania.
Firma udzielająca pełnomocnictwa wyraża również zgodę do wystawiania Faktur VAT bez podpisu, przez 
co – działając świadomie – w razie niewywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, wyraża zgodę na 

1dochodzenie należności w trybie przewidzianym przez art. 484  i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami), tj. w trybie postępowania 
nakazowego.

Informujemy że Administratorem danych osobowych odbierającego pełnomocnictwo jest Elektryk sp. z o.o., z siedzibą 
przy ul. Dobrzeckiej 72, 62-800 Kalisz. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji umów 
sprzedaży, obowiązków gwarancyjnych i innych obowiązków, wynikających z ustaw RP, do których zobowiązany jest 
Administrator.
Każda osoba, której dane osobowe zostały pozyskane ma prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych (o ile nie zagraża to 
stabilności systemu informatycznego Administratora).
Odmowa podania danych osobowych przez klienta daje prawo Administratorowi do odmowy zawarcia umowy 
sprzedaży, wykonania obowiązku gwarancyjnego czy innych obowiązków względem klienta, do których dane 
osobowe są niezbędne.
W sprawach danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem listownie na adres jego siedziby.

Wyrażam zgodę na powyższe pełnomocnictwo oraz przekazanie moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, PESEL) 
rmie Elektryk sp. z o.o., w celu jego realizacji. Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą o ochronie danych 
osobowych w rmie Elektryk sp. z o.o. i znane są mi jej ustalenia.
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