
Do wydrukowania na papierze firmowym wnioskodawcy     
 
 
Miejsce, data ……….… 

 
 

Krajowa Izba Gospodarcza  
BLCA 
ul.Trębacka 4 
00-074 Warszawa 

 
 
 
W imieniu firmy ……………. producenta ………………….. przesyłamy opis stanu faktycznego oraz 
skany dokumentów źródłowych z prośbą wystawienie zaświadczenia KIG o zaistnieniu 
okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej. 
 
Sprawa dotyczy umowy na dostawę …………………………………………………………………………………….  
Przedmiotowa umowa sprzedaży ………………… nr ………………… została zawarta …………………… 
2021 r. dla docelowego odbiorcy ………………………..  
Wartość Umowy  wynosi …………………..  
 
W uzasadnieniu naszej prośby uprzejmie informujemy, że …………………….. 
(należy zamieścić opis stanu faktycznego ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy)  
 
 
 
 
 
Prosimy o wydanie stosownych zaświadczeń w języku polskim. 
 

 
 

 
Świadom odpowiedzialności karnej za wprowadzenie w błąd oraz używanie uzyskanego w 
ten sposób dokumentu oświadczam, że według stanu na dzień sporządzenia niniejszego 
wniosku: 

• dane w nim zawarte we wniosku, 

•dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dostarczonych do Krajowej Izby 
Gospodarczej dokumentów, 

• dane zawarte w dokumentach rejestracyjnych firmy wnioskodawcy, 
są prawdziwe i aktualne. 

 



Klauzula informacyjna 
 

 
Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 4, tel.: 22 
6309600, email: kig@kig.pl. 

2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych na adres email: 
rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności legalizacji dokumentów handlowych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. 
b) i c) 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 w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych, 
Unijnego Kodeksu Celnego i Przepisów wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub 
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Celno - Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator 
Generalny, Policja oraz podmioty przetwarzające na zlecenie Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności legalizacyjnych oraz okres niezbędny w 
procesie weryfikacji zalegalizowanych dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania. 

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem uzyskania legalizacji dokumentu handlowego. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność legalizacji dokumentu handlowego nie zostanie 
wykonana. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

 
 
 
 

 
……………………..……….. 
Podpis osoby upoważnionej ** 

 
 
* pismo podpisuje/podpisują osoby zgodnie z reprezentacją podpisami uwierzytelnionymi w 
KIG 
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