...................., dn………..

……………………………..
imię i nazwisko lub nazwa firmy

……………………………..
ulica, nr domu/ mieszkania

……………………………..
miejscowość, kod pocztowy

WEST-TRANS
Michał Młynarczyk
ul. Tadeusza Kościuszki 68
08-112 Wiśniew
Polska

Oświadczenie
Oświadczam, iż składając zlecenie (zarówno elektronicznie, telefonicznie, jak i bezpośrednio) na
wykonanie usługi transportowej firmie West-Trans akceptuję postanowienia, zamieszczonego na stronie firmy,
Regulaminu oraz przyjmuję wszystkie wynikające z niego warunki.
Oświadczam, iż przekazana firmie West-Trans przesyłka nie zawiera artykułów objętych zakazem na
terenie Rzeczypospolitej, krajów tranzytowych oraz terenie kraju docelowego.
Tym samym, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
firmę West-Trans, wyłącznie w celach związanych z kontrolą nadanych przeze mnie przesyłek, oraz na
udostępnianie ich odpowiednim służbom w przypadku wykrycia próby przemytu artykułów niebezpiecznych lub
zabronionych Międzynarodowym Prawem Przewozowym.
I hereby declare that by submitting an order (either by electronic means, by telephone, or directly) to
West-Trans for provision of a transport service, I accept the provisions of the Regulations published on the
company’s website and I accept all conditions resulting thereof.
I hereby declare that the parcel transferred to West-Trans does not contain any articles prohibited in the
territory of Poland, transit countries and the country of destination.
Thus, I hereby agree to have my personal data stored and processed by West-Trans, exclusively for the
purposes connected with control of my parcels, and to have them disclosed to appropriate authorities if an
attempt to smuggle dangerous articles or articles prohibited by the International Transport Law is detected.
Ich erkläre, dass ich bei der Bestellungsaufgabe (sowohl elektronisch, telefonisch als auch direkt) auf
die Ausführung eines Transportdienstes der Firma West- Trans alle Bestimmungen der auf der Firmenwebsite
veröffentlichten Ordnung akzeptiere und sich alle daraus ergebenen Bedingungen annehme.
Ich erkläre, dass für die Firma West- Trans übergebene Sendung keine auf dem Gebiet der Republik
Polen, des Transit- und Bestimmungslandes verbotenen Gegenstände enthält.
Demnach stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die
Firma West- Trans, ausschließlich zum Zweck der Kontrolle der von mir aufgegebenen Sendungen zu. Ich
stimme auch zu, meine personenbezogene Daten der entsprechenden Diensten im Fall der
Schmuggelprobeaufdeckung der gefährlichen oder durch Internationales Verkehrsrecht verbotenen Artikel zur
Verfügung zu stellen.

………………………………..
seria i numer dowodu osobistego

………………………………
podpis

