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pomi dzy: 

EuService
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorc , a Panem/Pani : 

zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawc , o nast puj cej tre ci 

§ 1
Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem   niniejszej   umowy   jest   po rednictwo   pomi dzy   zagranicznym   urz dem   a 
Zleceniodawc  w celu realizacji nast puj cych us ug: 

Sokabau 

W szczególno ci Zleceniobiorca zobowi zany jest do: 
a) skompletowanie niezb dnych dokumentów i za wiadcze ; 
b) przygotowania i z o enia we w a ciwej miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy zagranicznej

instytucji wniosku; 
c) w okre lonych przypadkach odbioru w imieniu  Zleceniodawcy  decyzji  urz dowej  wydanej

przez zagraniczn  instytucj . 
Zleceniobiorca nie jest zobowi zany do doradztwa w zakresie dokonanych czynno ci, informowania o 
okoliczno ciach z tym zwi zanych, skutkach dla Zleceniodawcy wynikaj cych z dokonanych 
wniosków oraz innych czynno ci, poza wymienionymi w §1 pkt1. 

§ 2
Nale yta staranno  

Zleceniobiorca o wiadcza, i  posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w 
§1  i  zobowi zuje  si   do  jego  wykonywania  z  nale yt   staranno ci   i dba o ci   o  interesy 
Zleceniodawcy. 

§ 3
Zobowi zaniaZleceniodawcy 

Zleceniodawca zobowi zuje si  do: 
a) wspó pracy ze Zleceniobiorc  w granicach niezb dnych dla prawid owego wykonania zlecenia,

w tym w szczególno ci udzielania wszelkich informacji zwi zanych z przedmiotem umowy; 
b) dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezb dnych do wykonania zada  

okre lonych w § 1, w tym: 
- urz dowych aktów oraz za wiadcze ;; 
- wype nionego kwestionariusza z danymi osobowymi; 

c) udzielania Zleceniobiorcy stosownych pe nomocnictw do wyst powania w imieniu
Zleceniodawcy; 

d) aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
mo liwo ci utrzymania sta ego kontaktu; 

e) niezw ocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznej instytucji dotycz cej przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 4
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie nale ne Zleceniobiorcy za realizacj  wymienionych w § 1 pkt.1 us ug wynosi:
- za „Sokabau” - 150 z  brutto jednorazowo. 

2. Za wykonanie czynno ci opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zap aci 
Zleceniobiorcy wynagrodzenie p atne z góry w dacie podpisania umowy gotówk  do kasy firmy 
lub przelewem na rachunek bankowy: 
ING Bank l ski nr: 

§ 5
Zgoda na otrzymanie faktury drog  elektroniczn  

1. Zleceniodawca, w zwi zku z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udost pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 
1661), akceptuje wystawianie i przesy anie, przez Zleceniobiorc  faktur VAT w formie 
elektronicznej z tytu u wiadczonych us ug na przekazany przez Zleceniodawc  adres e-mail. 

2. W przypadku nie podania adresu e-mail faktura VAT zostanie wys ana na adres pocztowy
Zleceniodawcy. 

3. Faktura VAT wystawiana jest na pro b  Zleceniodawcy. 

§ 6
Ochrona danych osobowych 

1. Zleceniodawca wyra a zgod  na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezb dnym dla realizacji niniejszej umowy  przez  Zleceniobiorc   zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133 
poz.883 z pó n.zm.). 

O wiadcza ponadto, i  zosta  poinformowany, e dane b d  przechowywane i przetwarzane 
na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzaj cego dane na 
jego zlecenie, a tak e o przys uguj cym mu prawie wgl du do danych i ich poprawiania. 
Zleceniodawca wyra a zgod  na przetwarzanie jego danych w zwi zku i w celu wykonania 
niniejszej umowy, a w szczególno ci ich przekazaniu zagranicznym urz dom i instytucjom, 
w a ciwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie wiadomo ci pozyskane przez Zleceniobiorc  podczas wykonywania  niniejszej
umowy maj  charakter poufny. 

§ 7
Wy czenieodpowiedzialno ci Zleceniobiorcy 

Zleceniobiorca nie odpowiada za: 
1. nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez w a ciwe zagraniczne urz dy i instytucje; 
2. utrat , zniszczenie b d  uszkodzenie dokumentacji w urz dzie pocztowym b d  zagranicznej

instytucji; 
3. utrat  b d  zmian  danych zaistnia e w trakcie przetwarzania przez system informatyczny

zagranicznego urz du; 
4. tre  decyzji wydanych przez rozpoznaj ce wniosek Zleceniodawcy zagraniczny urz d;
5. skutki wynik e z niedostarczenia przez Zleceniodawc , b d  dostarczenia z opó nieniem

wszystkich wymaganych dokumentów; 
6. skutki innych okoliczno ci wynik ych z przyczyn le cych po stronie Zleceniodawcy w tym

podaniu b dnych b d  niepe nych informacji. 

§ 8
Wypowiedzenie umowy 

1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odst pienia od umowy je eli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy. 

2. Zleceniodawca ma prawo odst pienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urz du, lecz nie pó niej ni  do 7 dni od  daty  podpisania 
umowy. 

3. Rozwi zanie  umowy  przez  Zleceniodawc   nast puje  po  uregulowaniu  nale nych 
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysoko ci 20% warto ci us ugi. 

§ 9
Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

§ 10 
Prawo nadrz dne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego. 

2. S dem w a ciwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest s d w a ciwy dla siedziby
Zleceniobiorcy. 

§ 11 
Egzemplarze umowy i dane stron 

Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron. 

§ 12 
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych 

Zleceniodawca   wyra a   dobrowoln    zgod    na   przetwarzanie   danych   osobowych   w   celach 
marketingowych przez Zleceniobiorc  * 

* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na tre  klauzuli 
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