ZASIŁEK RODZINNY KINDERGELD (NIEMCY)
DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI
Drogi kliencie!
W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się
proces wnioskowania. Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty!

UZUPEŁNIJ I PODPISZ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

strona numer 3, 4 oraz 5 (znajdziesz go w tym komplecie dokumentów)

Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.

UMOWĘ
Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) – jeden pozostaw sobie.

TYLKO PODPISZ
OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE strona numer 6, 12,13 oraz 16

(znajdziesz je w tym komplecie dokumentów)

TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”. Na stronie numer 6 podpisz się po lewej stronie, opiekun dziecka po prawej
stronie. Dokumenty na stronach 12 i 13 podpisz Ty wraz z opiekunem dziecka.
Dokument na stronie 16 podpisz Ty.
Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości.

ZAŁĄCZ
DOKUMENT OD PRACODAWCY
LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG lub wszystkie rozliczenia miesięczne ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE. W
przypadku ubiegania się o zasiłek za obecny rok podatkowy proszę załączyć formularz BESCHEINIGUNG DES ARBEITGEBERS
(wypełniony i podbity przez pracodawcę) oraz Abrechnungi (ABRECHNUNG DER BRUTTO/NETTO-BEZÜGE) od początku
roku do chwili obecnej. Pamiętaj! Każdy okres zatrudnienia, za który ubiegasz się o zasiłek musi być udokumentowany.

KOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO
Załącz kopię dowodu osobistego (obie strony) swoją oraz opiekuna dziecka.

DODATKOWE DOKUMENTY
• dokument potwierdzający nadanie

nr identyfikacyjnego w Niemczech Zuteilung der Identifikationsnummer (jeśli nie

posiadasz w/w dokumentu swój nr ID znajdziesz na decyzji podatkowej (Bescheid), dokumencie
Lohnsteuerbescheinigung lub miesięcznym odcinku wypłaty – Abrechnung),

•

kserokopia dokumentu z nr PESEL każdego dziecka (Numer PESEL znajduje się w książeczce zdrowia dziecka lub
można pobrać zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy o nadanym nr PESEL),

•
•
•

kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczenie przysięgłe),
kopia unijnego akt urodzenia dziecka (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczenie przysięgłe),
tłumaczona przysięgłe na j. niemiecki kopia zaświadczenia potwierdzającego pobieranie/niepobieranie zasiłku przez
obojga rodziców na dzieci w innych krajach UE (w tym Polski) z wyszczególnionymi kwotami zasiłku przyznanymi
miesięcznie na każde dziecko lub tłumaczona decyzja o odmowie przyznania zasiłku,

•

wypełnij dokument znajdujący się w komplecie „Zaświadczenie dotyczące składu rodziny” (dwustronicowy
formularz) potwierdzający zameldowanie dziecka wraz z opiekunem i udaj się po poświadczenie go do Urzędu Miasta
lub Gminy,

•

dla każdego pełnoletniego dziecka: Formularz 55a (Zaświadczenie o nauce w szkole lub uczelni wyższej) podbite
przez szkołę lub Formularz 55d (Zaświadczenie o zakończeniu nauki i podjęciu pracy zarobkowej) wypełnione i
podpisane przez wnioskodawcę oraz dziecko – znajdziesz je w komplecie dokumentów – strona 14 i 15

•

kopia potwierdzenia meldunku lub zaświadczenie o pobycie stałym na terenie Niemiec – Anmeldebescheinigung lub
Anmeldung bei der Meldebehörde,
kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech,

•
•
•

jeśli rozliczałeś się z podatku niemieckiego, załącz otrzymane decyzje podatkowe Bescheid (wszystkie strony), a jeśli

•

jeśli byłeś oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę załącz dodatkowo:

numer ubezpieczenia w Niemczech (Sozialversicherungsnummer/Meldebescheinigung zur Sozialversicherung/karta AOK)),
się nie rozliczałeś, załącz kopię zaświadczenia o dochodach EU/EWR na każdy wnioskowany rok,
a) kopię poświadczenia ubezpieczenia od pracodawcy na druku unijnym A1(pobierasz go od pracodawcy),
b) bescheinigung des Arbeitgebers za każdy okres zatrudnienia, podpisane i podpite przez pracodawcę,
c) kopię umowy o pracę na zasadach oddelegowania( w wersji niemieckiej),
d) kopię zaświadczenia o dochodach EU/EWR – druk pobierany z urzędu skarbowego.

Pamiętaj! Powyższe dane i zaświadczenia pokrywać się muszą z okresem zatrudnienia w Niemczech, tj. okresem, za
który starać się będziemy o Kindergeld.

DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY
Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę, dokumenty od pracodawcy oraz dodatkowe
dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na formularzu.

Zasiłek rodzinny – przewodnik po instytucjach, do których należy się zgłosić.
Prosimy o udanie się do poniższych placówek w celu uzyskania dokumentów wymaganych do
starania się o zasiłek rodzinny, Do każdej instytucji zostały przydzielone zaświadczenia, które
należy

uzyskać.

Urząd Stanu Cywilnego
unijny akt małżeństwa (w przypadku starania się o zasiłek takie zaświadczenie jest darmowe)

•

unijny akt urodzenia dziecka (w przypadku starania się o zasiłek takie zaświadczenie jest
darmowe) lub zupełny akt urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym – w przypadku gdy
dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego (np. dziecko urodzone przed zawarciem
związku małżeńskiego);

Urząd Miasta/Gminy

•

zaświadczenie o stanie rodziny (w przypadku starania się o zasiłek takie zaświadczenie jest
darmowe). Poproś urzędnika aby uwzględnił wszystkich członków Twojej rodziny na jednym
zaświadczeniu.

Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

•

zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku (zaświadczenie musi zawierać następujące
informacje: rodzaj zasiłku, okres jego pobierania, kwota zasiłku z podziałem na każde
dziecko, kwota miesięczna oraz powinno dotyczyć obojga rodziców). Poproś urzędnika aby
uwzględnił wszystkich członków Twojej rodziny na jednym zaświadczeniu

Urząd Pracy

•

zaświadczenie opiekuna dziecka o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (jeżeli opiekun
dziecka, podczas Twojego pobuty za granicą posiadał status osoby bezrobotnej – pobierz
zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające ten fakt; w przypadku pobierania zasiłku z
tego tytułu, oświadczenie musi zawierać okres przez jaki był on pobierany.
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Vollmachtgeber/-in

2 3

IdNr. ,

Geburtsdatum

Vollmacht4
zur Vertretung in Steuersachen
euro-tax.pl GmbH Steuerberatungsgesellschaft,
Eiderstraße 2, 38120 Braunschweig
________________
Bevollmächtigte/r

- in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht dazu befugten Berufsträger/innen wird hiermit bevollmächtigt den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen5
heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten .

X Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen.
Diese Vollmacht gilt nicht für:
Einkommensteuer.

Investitionszulage.

Umsatzsteuer.

das Festsetzungsverfahren.

Gewerbesteuer.

das Erhebungsverfahren (einschließlich des
Vollstreckungsverfahrens).

Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1
Nr. 2, Abs. 2 AO.
Körperschaftsteuer.
Lohnsteuer.

die Abfrage bzw. den Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen
Daten.
die Vertretung im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren.

Grundsteuer.
Grunderwerbsteuer.
Erbschaft-/Schenkungsteuer.

die Vertretung im Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit.

das Umsatzsteuervoranmeldungsverfahren.

die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer).

das Lohnsteuerermäßigungsverfahren.
Bekanntgabevollmacht:

X Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen
Verwaltungsakten.
X Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Vollstreckungsankündigungen und
Mahnungen.
Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet,
aber
nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor _______________.
6

nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e ______________ .
7

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist .
8

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.
oder
nur soweit diese dem/der o.a. Bevollmächtigten erteilt wurden.
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdatenbank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden.

,
Ort, Datum

8

____________________________
Unterschrift Vollmachtgeber/-in
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UMOWA ZLECENIE
Zawarta w dniu.…… …………… ………………. pomiędzy.………… ……………… ………… ……………… zamieszkałym(ą) w.………………… ………… …………… ………. przy ul. …………………
…………………… …………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303597, o kapitale zakładowym 337500,00 zł opłaconym w
całości, reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą",
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu
realizacji wypłaty zasiłku rodzinnego w NIEMCZECH zwanym Kindergeld.
2. Złożenia wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z niezbędną dokumentacją we
właściwym miejscowo urzędzie za granicą oraz przed urzędami w Polsce.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji wydanej przez właściwy urząd za granicą, o ile przepisy
właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują.
§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z przyznaniem i
wypłatą zasiłku lub zasiłków oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie
dokonuje wstępnej kalkulacji wysokości możliwego do uzyskania przez Zleceniodawcę zasiłku lub zasiłków.
2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o przyznanie i wypłatę zasiłku lub zasiłków, doręcza je
właściwemu miejscowo urzędowi za granicą, prowadzi korespondencję za wnioskowany okres oraz
ewentualnie odbiera decyzje lub umożliwia Zleceniodawcy pomoc prawną doradcy zagranicznego przy
składaniu odwołania od decyzji.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest wolne od
opłat. Dotyczy wyłącznie rozliczeń z niemieckim US.
4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.
§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę lub powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu pierwszej
kwoty każdego z zasiłku określonego w §1 pkt.1 na rachunek Zleceniodawcy podany urzędowi
przyznającemu i wypłacającemu zasiłek lub zasiłki, lub datę wpływu pierwszej kwoty takiego zasiłku na
rachunek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w realizacji
wypłaty zasiłku lub zasiłków z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu pierwszej wypłaty
każdego z zasiłków określonych w §1 pkt. 1 z zagranicznego urzędu na podane przez siebie konto lub po
otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu
Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w
przelew
z
wyraźną
datą
i
kwotą
przelewu.
3. Zważywszy, że pierwsza wypłata każdego z zasiłków określonych w §1 pkt 1 jest tożsama z wykonaniem
umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od
zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu pierwszej wypłaty każdego zasiłku zależy możliwość
wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na
jego rzecz należnego wynagrodzenia, to w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku,
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnego wynagrodzenia brutto, za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania. Postanowienia powyższego ust. 3 stosuje się także w
przypadku, gdy Zleceniodawca miał możliwość otrzymania informacji o wypłacie zasiłku, a nie otrzymał jej z
powodów od niego zależnych lub przez niego zawinionych. W takim przypadku bieg terminu do
zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zasiłku rozpoczyna się od dnia następnego.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z
przedmiotem umowy, w tym poinformowania o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej
w związku z przedmiotem umowy oraz o zmianie kraju zamieszkania w tym o powrocie do Polski;
2. W przypadku zlecenia dotyczącego zasiłku w Niemczech i Holandii - tłumaczenia na koszt własny u
tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy niemieckie i
holenderskie.
3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii
wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu w przedmiotowej sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku
procedury uzyskania zasiłku lub zasiłków i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w
nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od złożenia zapytania. W przypadku braku odpowiedzi, a tym
samym doprowadzenia do odrzucenia wniosku, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy
kwoty prowizji minimalnej w kwocie netto 89 Euro stanowiącej wynagrodzenie Zleceniobiorcy należne mu z
tytułu wykonania usługi obejmującej przygotowanie wniosku o zasiłek na rzecz Zleceniodawcy
5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zasiłku w formie przekazu pocztowego.
§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych
czynności objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec
Zleceniodawcy jak za działania własne.
§6
1.Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego
jako 12% netto (słownie: dwanaście 00/100 % ) łącznej kwoty zasiłków przyznanych Zleceniodawcy przez
właściwy zagraniczny urząd w drodze decyzji lub innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany we
wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego (zwane dalej: „Wynagrodzeniem ”). Do Wynagrodzenia
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie po wydaniu przez właściwy zagraniczny
urząd decyzji lub innego rozstrzygnięcia przyznającego zasiłek rodzinny. Płatność Wynagrodzenia będzie
następowała w ratach odpowiadających ilości wypłat każdego zasiłku na rzecz Zleceniodawcy. Kwota raty
Wynagrodzenia będzie obliczana jako 12% netto (słownie: dwanaście 00/100 % ) kwoty transzy (raty)
zasiłku wypłaconej przez zagraniczny urząd na rzecz Zleceniodawcy.
3.Wynagrodzenie netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższe niż równowartość 89EURO - w
zależności od kraju rozliczenia, przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 6.
lub 8., która to kwota stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez
Zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia [kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę
podatku od towarów i usług (VAT)]. Wynagrodzenie minimalne jest płatne jednorazowo, w terminie 5 dni od
dnia pierwszej wypłaty zasiłku. Jeśli wartość pierwszej wypłaty zasiłku nie pokrywa wartości minimalnego
wynagrodzenia 89 Euro netto – wówczas pozostała część prowizji minimalnej zostanie pobrana z kolejnej
wypłaty zasiłku.
4. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o zasiłek i/lub go otrzymał lub otrzymał decyzję odmowną z
zagranicznego urzędu, a pomimo tego zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo
rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w
wysokości
prowizji
minimalnej
wskazanej
w
paragrafie
6
ust.3
5. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z zagranicznym urzędem kwoty zasiłku w okresie 12 miesięcy wyniosą
mniej niż 120 EUR, obniża się wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w §6 p. 2, pobierane przez
Zleceniobiorcę od zasiłku, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 40EUR brutto. Tak obliczone
wynagrodzenie minimalne zostanie rozliczone w terminie 30 dni od dnia ostatniej wypłaty zasiłku.
6. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia lub raty
wynagrodzenia w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę
informacji o wypłacie zasiłku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy do Zleceniodawcy). Do wyliczenia
należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w § 3 pkt 1.
7. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca
zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto.
8. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zasiłku przez
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zasiłku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone
w walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego
przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji
przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
9.Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy,
które zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie organa właściwe ds. zasiłków z
należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku/otrzymanego zasiłku.
10.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.
11. W przypadku pozyskiwania kart podatkowych przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie powiększony o
39 PLN brutto.
12.Zleceniobiorca
niniejszym
przyznaje
Zleceniodawcy
rabat
w
wysokości………%
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(słownie……………………………procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 12%.
13. W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego niezbędnego
do złożenia wniosku w urzędzie koszt usługi zostanie zwiększony o kwotę, która będzie wynikała z wyceny
wykonanej po otrzymaniu dokumentów od Zleceniodawcy. Wykonanie usługi jest uzależnione od zgody
Zleceniodawcy na pokrycie kosztów usługi.
14.Zleceniodawca rozumie, że warunkiem niezbędnym do wysłania wniosku o Kindergeld jest posiadanie
numeru Identifikationsnummer. W przypadku braku dostarczenia Identifikationsnummer wyraża zgodę na;
14.1 Przygotowania dokumentów dotyczących zameldowania w Niemczech wraz z umówieniem wizyty we
właściwym urzędzie ( o ile właściwy urząd umówienie takiej wizyty umożliwia ).
LUB
14.2 Złożenia wniosku o odzyskanie numeru Identifikationsnummer wraz z niezbędną dokumentacją we
właściwym miejscowo urzędzie na terenie Niemiec.
W przypadku wysłania wniosku do urzędu działania związane z pkt. 14.1 lub 14.2 realizowane są w ramach
prowizji wskazanej w §6 pkt. 1 i 2.
Jednocześnie jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje usługę z pkt 14.1 lub 14.2, a Zleceniodawca odstąpi od
wykonania umowy, dostarczy Identifikationsnummer , bądź nie będzie postępował zgodnie z otrzymaną
instrukcją uniemożliwiając tym samym uzyskanie brakujących danych Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę
kosztem wykonania usługi w wysokości 149 zł brutto.
15.Rabat o którym mowa w § 6 pkt.12 nie może być większy niż 10%, od kwoty standardowej prowizji netto
wynoszącej 12%.
§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy,
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym niepoinformowanie
Zleceniobiorcy lub właściwego Urzędu o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej
w związku z przedmiotem umowy np. powodującej wykluczenie podstawy do wypłaty któregokolwiek z
zasiłków.
§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
1.Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w art. 746
Kodeksu cywilnego.
2.Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę strony zgodnie
rozumieją w szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3.Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę strony zgodnie
rozumieją w szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i
informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30
dni od ich otrzymania.
4.Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, strony zgodnie
rozumieją w szczególności sytuację gdy po jej zawarciu okaże się, że potencjalna wartość zasiłku nie
wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w § 6 ust. 2 umowy.
5. Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze
Stron przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania
niniejszej Umowy.
6.Zleceniobiorcy, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze
Stron przysługuje Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli zagraniczny urząd na skutek
wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego przygotowanego i złożonego przez Zleceniodawcę do dnia
rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, wydał decyzję lub inne rozstrzygnięcie przyznające
Zleceniobiorcy zasiłek rodzinny za wnioskowany okres wskazany we wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku
rodzinnego. Do płatności Wynagrodzenia, rat Wynagrodzenia, Wynagrodzenia minimalnego oraz zwrotu
kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy
stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 – 15 umowy
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§14
Zleceniobiorca oświadcza, że Centrum Tłumaczeń "Plano" jest właściwie umocowany i
upoważniony do pozyskiwania klientów na rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i
odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami
trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści.
§15
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF
Sp. z o.o. z siedzibą: ul.
Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy
zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany
zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i
przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu
przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o
przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w
powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska
25/2-3, 61-626 Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w
szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w zakresie zwrotu podatku,
organom skarbowym.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*:
* oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli.
[x]przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o. w celach marketingowych,
[]
[x] przekazywanie danych,
[]
[x]otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF [ ]
Sp. z o.o .informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane
adresowe,

[x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości

[]

….........................................................................
Data i podpis (Zleceniodawca - Klient)

UMOWA ZLECENIE
Zawarta w dniu.…… …………… ………………. pomiędzy.………… ……………… ………… ……………… zamieszkałym(ą) w.………………… ………… …………… ………. przy ul. …………………
…………………… …………. zwanym(ą) w treści umowy „Zleceniodawcą", a CUF Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000303597, o kapitale zakładowym 337500,00 zł opłaconym w
całości, reprezentowaną przez Krzysztofa Kuźnika - Prezesa Zarządu oraz Annę Wawrzynkiewicz Wiceprezesa Zarządu, zwanym dalej w treści umowy "Zleceniobiorcą",
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Kompletowania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dostarczonych przez Zleceniodawcę w celu
realizacji wypłaty zasiłku rodzinnego w NIEMCZECH zwanym Kindergeld.
2. Złożenia wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z niezbędną dokumentacją we
właściwym miejscowo urzędzie za granicą oraz przed urzędami w Polsce.
3. Odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji wydanej przez właściwy urząd za granicą, o ile przepisy
właściwego kraju wydanie takiej decyzji przewidują.
§2
1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych z przyznaniem i
wypłatą zasiłku lub zasiłków oraz nie świadczy żadnych usług doradztwa podatkowego, lecz jedynie
dokonuje wstępnej kalkulacji wysokości możliwego do uzyskania przez Zleceniodawcę zasiłku lub zasiłków.
2. Zleceniobiorca wypełnia właściwe wnioski o przyznanie i wypłatę zasiłku lub zasiłków, doręcza je
właściwemu miejscowo urzędowi za granicą, prowadzi korespondencję za wnioskowany okres oraz
ewentualnie odbiera decyzje lub umożliwia Zleceniodawcy pomoc prawną doradcy zagranicznego przy
składaniu odwołania od decyzji.
3. Zleceniobiorca może założyć tymczasowe konto techniczne w celu realizacji zlecenia. Konto jest wolne od
opłat. Dotyczy wyłącznie rozliczeń z niemieckim US.
4. Po realizacji zlecenia Zleceniobiorca nie dokonuje w urzędzie modyfikacji do zmian wprowadzonych na
podstawie niniejszej umowy i/lub udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa.
§3
1. Za chwilę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę uznaje się dzień poinformowania Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę lub powzięcia przez Zleceniobiorcę z innych źródeł informacji o dacie wpływu pierwszej
kwoty każdego z zasiłku określonego w §1 pkt.1 na rachunek Zleceniodawcy podany urzędowi
przyznającemu i wypłacającemu zasiłek lub zasiłki, lub datę wpływu pierwszej kwoty takiego zasiłku na
rachunek Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w realizacji
wypłaty zasiłku lub zasiłków z winy urzędów i instytucji finansowych dokonujących rozliczenia.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zleceniobiorcy o otrzymaniu pierwszej wypłaty
każdego z zasiłków określonych w §1 pkt. 1 z zagranicznego urzędu na podane przez siebie konto lub po
otrzymaniu czeku do realizacji w polskim banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania. W tym celu
Zleceniodawca zobowiązany jest do doręczenia kopii czeku lub dowodu bankowego wskazującego w/w
przelew
z
wyraźną
datą
i
kwotą
przelewu.
3. Zważywszy, że pierwsza wypłata każdego z zasiłków określonych w §1 pkt 1 jest tożsama z wykonaniem
umowy przez Zleceniobiorcę, któremu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie umowne, a od
zawiadomienia przez Zleceniodawcę o otrzymaniu pierwszej wypłaty każdego zasiłku zależy możliwość
wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę wypłaty na
jego rzecz należnego wynagrodzenia, to w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w wykonaniu w/w obowiązku,
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty należnego wynagrodzenia brutto, za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu w/w zobowiązania. Postanowienia powyższego ust. 3 stosuje się także w
przypadku, gdy Zleceniodawca miał możliwość otrzymania informacji o wypłacie zasiłku, a nie otrzymał jej z
powodów od niego zależnych lub przez niego zawinionych. W takim przypadku bieg terminu do
zawiadomienia Zleceniobiorcy o przyznanym Zleceniodawcy zasiłku rozpoczyna się od dnia następnego.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:
1. Udzielania Zleceniobiorcy wszystkich informacji związanych ze Zleceniodawcą i będących w związku z
przedmiotem umowy, w tym poinformowania o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej
w związku z przedmiotem umowy oraz o zmianie kraju zamieszkania w tym o powrocie do Polski;
2. W przypadku zlecenia dotyczącego zasiłku w Niemczech i Holandii - tłumaczenia na koszt własny u
tłumacza przysięgłego dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę lub właściwe urzędy niemieckie i
holenderskie.
3. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania, doręczenia Zleceniobiorcy kopii
wszelkich dokumentów, które otrzyma od zagranicznego urzędu w przedmiotowej sprawie.
4. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniobiorcy w terminach niezbędnych dla prawidłowego toku
procedury uzyskania zasiłku lub zasiłków i wykonania umowy, w każdym razie nie później niż w
nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od złożenia zapytania. W przypadku braku odpowiedzi, a tym
samym doprowadzenia do odrzucenia wniosku, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy
kwoty prowizji minimalnej w kwocie netto 89 Euro stanowiącej wynagrodzenie Zleceniobiorcy należne mu z
tytułu wykonania usługi obejmującej przygotowanie wniosku o zasiłek na rzecz Zleceniodawcy
5. Pokrycia kosztów opłat pocztowych w przypadku wypłaty zasiłku w formie przekazu pocztowego.
§5
Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia innemu podmiotowi wykonania wszystkich bądź niektórych
czynności objętych niniejszą umową. Za działania podmiotu trzeciego Zleceniobiorca odpowiada wobec
Zleceniodawcy jak za działania własne.
§6
1.Za wykonanie czynności umownych Zleceniobiorca uprawniony jest do wynagrodzenia (prowizji) liczonego
jako 12% netto (słownie: dwanaście 00/100 % ) łącznej kwoty zasiłków przyznanych Zleceniodawcy przez
właściwy zagraniczny urząd w drodze decyzji lub innego rozstrzygnięcia za wnioskowany okres wskazany we
wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego (zwane dalej: „Wynagrodzeniem ”). Do Wynagrodzenia
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie po wydaniu przez właściwy zagraniczny
urząd decyzji lub innego rozstrzygnięcia przyznającego zasiłek rodzinny. Płatność Wynagrodzenia będzie
następowała w ratach odpowiadających ilości wypłat każdego zasiłku na rzecz Zleceniodawcy. Kwota raty
Wynagrodzenia będzie obliczana jako 12% netto (słownie: dwanaście 00/100 % ) kwoty transzy (raty)
zasiłku wypłaconej przez zagraniczny urząd na rzecz Zleceniodawcy.
3.Wynagrodzenie netto po uwzględnieniu rabatów nie może być niższe niż równowartość 89EURO - w
zależności od kraju rozliczenia, przeliczona na złote polskie zgodnie z zasadą określoną w poniższym ust. 6.
lub 8., która to kwota stanowi średnią dla danego kraju minimalną wartość kosztów ponoszonych przez
Zleceniobiorcę na wykonanie zlecenia [kwota prowizji ulega zwiększeniu o aktualnie obowiązującą stawkę
podatku od towarów i usług (VAT)]. Wynagrodzenie minimalne jest płatne jednorazowo, w terminie 5 dni od
dnia pierwszej wypłaty zasiłku. Jeśli wartość pierwszej wypłaty zasiłku nie pokrywa wartości minimalnego
wynagrodzenia 89 Euro netto – wówczas pozostała część prowizji minimalnej zostanie pobrana z kolejnej
wypłaty zasiłku.
4. Jeżeli Zleceniodawca aplikował wcześniej o zasiłek i/lub go otrzymał lub otrzymał decyzję odmowną z
zagranicznego urzędu, a pomimo tego zgłosił się do Zleceniobiorcy i podpisał umowę na takie samo
rozliczenie - Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę kosztami prowadzenia sprawy przed urzędem w
wysokości
prowizji
minimalnej
wskazanej
w
paragrafie
6
ust.3
5. Jeżeli w ostatecznym rozliczeniu z zagranicznym urzędem kwoty zasiłku w okresie 12 miesięcy wyniosą
mniej niż 120 EUR, obniża się wynagrodzenie minimalne, o którym mowa w §6 p. 2, pobierane przez
Zleceniobiorcę od zasiłku, stanowiącego przedmiot umowy, do kwoty 40EUR brutto. Tak obliczone
wynagrodzenie minimalne zostanie rozliczone w terminie 30 dni od dnia ostatniej wypłaty zasiłku.
6. Zleceniodawca zobowiązany jest do wypłacenia Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia lub raty
wynagrodzenia w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT opiewającej na kwotę należnego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia lub raty wynagrodzenia, wystawionej po uzyskaniu przez Zleceniobiorcę
informacji o wypłacie zasiłku (dotyczy sytuacji, gdy pieniądze trafią bezpośrednio z zagranicznego urzędu na
rachunek bankowy Zleceniodawcy lub poprzez przekaz pocztowy do Zleceniodawcy). Do wyliczenia
należnego wynagrodzenia stosuje się średni kurs NBP z dnia wykonania umowy, o którym mowa w § 3 pkt 1.
7. W wypadku opóźnienia terminu płatności należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, Zleceniodawca
zobowiązuje się uiścić na rzecz Zleceniobiorcy odsetki ustawowe od kwoty wynagrodzenia brutto.
8. W przypadku dokonywania wypłaty na rzecz Zleceniodawcy uprzednio otrzymanego zasiłku przez
Zleceniobiorcę, wypłata następuje w polskich złotych, a kwoty zasiłku oraz prowizje Zleceniobiorcy wyrażone
w walutach obcych, zostaną przeliczone wg kursu kupna walut (dla klientów indywidualnych) ogłaszanego
przez Citi Bank Handlowy w dniu zawarcia transakcji przewalutowania lub w dniu zaksięgowania transakcji
przewalutowania na rachunku bankowym Zleceniobiorcy.
9.Na wysokość prowizji pobieranej przez Zleceniobiorcę nie mają wpływu zobowiązania Zleceniodawcy,
które zostaną pokryte przez niemieckie organa podatkowe bądź niemieckie organa właściwe ds. zasiłków z
należnego Zleceniodawcy zwrotu nadpłaconego podatku/otrzymanego zasiłku.
10.Jeżeli Zleceniodawca nie poda pełnych danych potrzebnych do prowadzenia sprawy, lub zatai istotne
informacje, Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy i/lub przygotować nową ofertę dla Zleceniodawcy.
11. W przypadku pozyskiwania kart podatkowych przez Zleceniobiorcę koszt usługi zostanie powiększony o
39 PLN brutto.
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(słownie……………………………procent)od kwoty standardowej prowizji netto wynoszącej 12%.
13. W przypadku wykonania przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy tłumaczenia przysięgłego niezbędnego
do złożenia wniosku w urzędzie koszt usługi zostanie zwiększony o kwotę, która będzie wynikała z wyceny
wykonanej po otrzymaniu dokumentów od Zleceniodawcy. Wykonanie usługi jest uzależnione od zgody
Zleceniodawcy na pokrycie kosztów usługi.
14.Zleceniodawca rozumie, że warunkiem niezbędnym do wysłania wniosku o Kindergeld jest posiadanie
numeru Identifikationsnummer. W przypadku braku dostarczenia Identifikationsnummer wyraża zgodę na;
14.1 Przygotowania dokumentów dotyczących zameldowania w Niemczech wraz z umówieniem wizyty we
właściwym urzędzie ( o ile właściwy urząd umówienie takiej wizyty umożliwia ).
LUB
14.2 Złożenia wniosku o odzyskanie numeru Identifikationsnummer wraz z niezbędną dokumentacją we
właściwym miejscowo urzędzie na terenie Niemiec.
W przypadku wysłania wniosku do urzędu działania związane z pkt. 14.1 lub 14.2 realizowane są w ramach
prowizji wskazanej w §6 pkt. 1 i 2.
Jednocześnie jeżeli Zleceniobiorca zrealizuje usługę z pkt 14.1 lub 14.2, a Zleceniodawca odstąpi od
wykonania umowy, dostarczy Identifikationsnummer , bądź nie będzie postępował zgodnie z otrzymaną
instrukcją uniemożliwiając tym samym uzyskanie brakujących danych Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę
kosztem wykonania usługi w wysokości 149 zł brutto.
15.Rabat o którym mowa w § 6 pkt.12 nie może być większy niż 10%, od kwoty standardowej prowizji netto
wynoszącej 12%.
§7
Zleceniobiorca nie odpowiada za niezawinione przez Zleceniobiorcę:
a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy,
b) zaginięcie dokumentacji w urzędzie, o którym mowa w § 1 lub w urzędzie pocztowym,
c) treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy,
d) inne okoliczności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w tym niepoinformowanie
Zleceniobiorcy lub właściwego Urzędu o każdej zmianie sytuacji życiowej Zleceniodawcy, pozostającej
w związku z przedmiotem umowy np. powodującej wykluczenie podstawy do wypłaty któregokolwiek z
zasiłków.
§8
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie przez Zleceniobiorcę faktury VAT bez podpisu
odbiorcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Wszelkie spory umowne będą rozpatrywane przez sądy powszechne.
§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
1.Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w art. 746
Kodeksu cywilnego.
2.Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę strony zgodnie
rozumieją w szczególności sytuację gdy Zleceniodawca nie dostarczy Zleceniobiorcy wszystkich
dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od wezwania.
3.Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę strony zgodnie
rozumieją w szczególności sytuację gdy mimo dostarczenia przez Zleceniodawcę wszystkich dokumentów i
informacji niezbędnych do wykonania umowy, Zleceniobiorca nie przystąpi do jej wykonania w terminie 30
dni od ich otrzymania.
4.Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron, strony zgodnie
rozumieją w szczególności sytuację gdy po jej zawarciu okaże się, że potencjalna wartość zasiłku nie
wystarcza na pokrycie prowizji minimalnej określonej w § 6 ust. 2 umowy.
5. Zleceniobiorcy w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze
Stron przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonane przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania
niniejszej Umowy.
6.Zleceniobiorcy, w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze
Stron przysługuje Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli zagraniczny urząd na skutek
wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku rodzinnego przygotowanego i złożonego przez Zleceniodawcę do dnia
rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, wydał decyzję lub inne rozstrzygnięcie przyznające
Zleceniobiorcy zasiłek rodzinny za wnioskowany okres wskazany we wniosku o przyznanie i wypłatę zasiłku
rodzinnego. Do płatności Wynagrodzenia, rat Wynagrodzenia, Wynagrodzenia minimalnego oraz zwrotu
kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od Umowy
stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 1 – 15 umowy
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§14
Zleceniobiorca oświadcza, że Centrum Tłumaczeń "Plano" jest właściwie umocowany i
upoważniony do pozyskiwania klientów na rzecz Zleceniobiorcy, dostarczania, gromadzenia i
odbierania niezbędnych dokumentów, celem ich przekazania pomiędzy Zleceniobiorcą i osobami
trzecimi, bez prawa do dokonywania zmian w ich treści.
§15
Klauzula dotycząca danych osobowych Zleceniodawcy:
Podpisując niniejszą umowę Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez CUF
Sp. z o.o. z siedzibą: ul.
Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań, Polska, jako Administratora danych, jego danych osobowych, przekazanych przy
zawarciu i w toku wykonania w/w umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883), w związku i w celu jej wykonania. Oświadcza też, iż został poinformowany
zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, że dane będą przechowywane i
przetwarzane na podstawie wyrażonej przez niego dobrowolnie zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu
przetwarzającego dane na jego zlecenie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszej umowy, a także o
przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania. Wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych w
powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem - CUF Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szelągowska
25/2-3, 61-626 Poznań, Polska, w związku z wykonaniem niniejszej umowy i w celu jej wykonania, w tym w
szczególności na ich przekazywanie właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy w zakresie zwrotu podatku,
organom skarbowym.
Ponadto Zleceniodawca wyraża niniejszym dobrowolną zgodę na*:
* oznaczenie pola pustego znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli.
[x]przetwarzanie danych przez CUF Sp. z o.o. w celach marketingowych,
[]
[x] przekazywanie danych,
[]
[x]otrzymywanie od CUF Sp. z o.o. i spółek z grupy kapitałowej, do której należy CUF [ ]
Sp. z o.o .informacji handlowych i doręczanie ich na wskazane wyżej jego dane
adresowe,

[x] zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie jego danych przyszłości

[]
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