
UPOWAŻNIENIE 

DO ODBIORU PODATKU VAT 
/POWER OF ATTORNEY TO RECEIVE VAT REFUND/ 

 

DOTYCZĄCE CZEKU TAX FREE NR. ________________ Z DNIA _________ 

WYSTAWIONEGO PRZEZ  SKLEP AUCHAN W ___________________  
 

/CONCERNING TAX FREE FORM NO. ______________ DATED ______________ 

ISSUED BY AUCHAN  STORE IN____________________/ 

 

Ja niżej podpisany/a, ______________________, obywatel/ka _______________, 

legitymujący/a się paszportem nr ______________wydanym przez ____________________, 

zamieszkały/a _______________________________________________________________;    
 

/I, the undersigned, __________________, citizen of ______________, holding the passport no. _____________, issued by 

_____________________ residing in _____________________________________________________________________/ 

 

niniejszym upoważniam Pana/Panią ________________________________, obywatela/kę 

___________________, legitymującego/cą się paszportem nr _________________ wydanym 

przez______________________,zamieszkałego/ą___________________________________;    
 
/ hereby appoints Mr/Mrs, __________________________, citizen of ______________, holding the passport no. 

_____________, issued by _____________________ residing in ______________________________/ 

 

do odbioru podatku VAT w moim imieniu, należnego z tytułu zwrotu VAT podróżnym 
(art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 

poz. 535, ze zm.) 

 
/to receipt VAT tax on my behalf, due to the tax free for tourist regulations (Art. 126-130 of the Goods and Services Tax Act 

of 11 march 2004)/ 

 

Podpis Mocodawcy   ____________________ Miejsce i data 

_______________ 
/signature of principal/       /place and date/ 

 

Podpis Upoważnionego  ____________________ Miejsce i data 

_______________ 
/signature of authorised person/      /place and date/ 

 
 

* dokument dla swej skuteczności można wypełnić tylko w języku polskim  

/document can be completed effectively only in polish version/ 

 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Auchan Polska Sp. z o.o. (ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno). Państwa dane 

osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zwrotu podatku VAT oraz prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo – 

podatkowych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku 

prawnego, określającego zakres danych potrzebnych do prawidłowego wypełnienia dokumentu uprawniającego do otrzymania zwrotu 

podatku VAT przez podróżnego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 

przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail 

daneosobowe@auchan.pl.Dostęp do Państwa danych będą mieć: upoważnieni pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o.; podmioty 

współpracujące z Auchan Polska Sp. z o.o., obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz 

podmioty pośredniczące w zwrocie podatku VAT. Państwa dane będą przechowywane przez sześć lat od końca roku, w którym został 

wystawiony niniejszy dokument. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Auchan Polska Sp. z o.o. Państwa danych osobowych. Państwa dane 

nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. 

mailto:daneosobowe@auchan.pl

