
 
UPOWAŻNIENIE  

 
 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………….….….… 

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………...……....…... 

PESEL …………………………………………………… NIP…………………………………………………... 

działając należycie umocowany w imieniu firmy (nazwa firmy)…………………………………….…..….… 

Oświadczam, że  □  mam możliwość □ nie mam możliwości odliczenia podatku VAT 

Podatek VAT rozliczany jest w wariancie: □ pełnym   □ niepełnym (50%) □ nie dotyczy 
(prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi) 
 

upoważniam CARRARA Sp. z o.o. z siedzibą:  
20-128 Lublin, ul. Lwowska 1 

 
do odebrania dokumentacji naprawy oraz do pobrania w moim imieniu odszkodowania za naprawę, 

holowanie, ubytek wartości handlowej uszkodzonego pojazdu oraz koszty najmu pojazdu zastępczego 

w związku ze szkodą w samochodzie marki …….…………………………………….. nr rej ……………… 

zgodnie z protokołem szkody numer ……….………………………………………….…….. w (nazwa 

zakładu ubezpieczeń) ………………………………………. w związku z tym, upoważniam nieodwołalnie 

w trybie przepisów 9211  Kc do zapłaty przyznanego odszkodowania na rachunek bankowy BOŚ S.A. 

O/Lublin nr: 

73 1540 1144 2001 6424 0002 0001 
 

Jednocześnie upoważniam spółkę Carrara Sp. z o.o. do zapoznania się z dokumentacją akt 
szkodowych oraz zgłaszania wszelkich roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym. Pełnomocnik ma 
prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powyższe może być odwołane dopiero 
po zaspokojeniu wszelkich roszczeń Carrara Sp. z o.o. wynikających z naprawy w/w pojazdu. 
Dodatkowo niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania pełnomocnictw dalszych. 

 
Nadto – w wypadku: 

1. odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, 
2. wypłacenia odszkodowania w kwocie mniejszej aniżeli koszty dokonanej naprawy, w tym z 

powodu wcześniejszego wypłacenia części odszkodowania na podstawie kosztorysu na konto 
poszkodowanego  

3. potrącenia z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wobec ubezpieczyciela, banku lub 
leasingodawcy 

4. opóźnienia wypłaty odszkodowania w stosunku do terminu płatności wskazanego w 
wystawionych fakturach 

 
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów dokonanej naprawy do pełnej wysokości wynikającej z 
wystawionych faktur bądź rachunków, pokrycia ewentualnej różnicy wraz z ustawowymi odsetkami za 
opóźnienie na pierwsze żądanie Carrara Sp. z o.o. Zobowiązuję się również do samodzielnego i 
niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich spornych okoliczności, jakie mogą być podniesione przez 
ubezpieczyciela, bank, leasingodawcę koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń albo wysokości świadczenia.  

W wypadku pokrycia przez ubezpieczyciela wartości naprawy do kwoty netto lub w do 
wysokości kwoty netto i 50% podatku VAT zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty na rzecz spółki 
Carrara Sp. z o.o. należnej kwoty podatku od towarów w wysokości wskazanej w wystawionej fakturze 
VAT. 

Oświadczam, że nie istnieją okoliczności mogące stanowić podstawę do odmowy wypłacenia 
odszkodowania przez ubezpieczyciela.   

Jednocześnie upoważniam spółkę Carrara Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez 
podpisu.  

W przypadku odstąpienia od dokonania naprawy zobowiązuje się do pokrycia kosztów 
zamówionych materiałów i części, przygotowania pojazdu do oględzin, parkowania, kosztorysu 
naprawy i kosztów związanych z likwidacją szkody przez Carrara Sp. z o.o. 

 
 
 
 ……………………………………………………                      …….……………………………….………...   
     
data, podpis właściciela / użytkownika pojazdu                      podpis przedstawiciela Carrara Sp. z o.o. 



 
Załącznik nr 1 do upoważnienia 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Spółka Carrara Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Lwowskiej 1, 20-128 Lublin (dalej „Carrara 

Sp. z o.o. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych właściciela/ użytkownika 
pojazdu, osób fizycznych reprezentujących właściciela/ użytkownika pojazdu oraz osób fizycznych 
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu. 

2. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: tel. …………………….., mail:…………………….; 
administrator nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych; 

3. Carrara Sp.  z o.o. informuje, że dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane 
przez Carrara Sp. z o.o. na podstawie  
a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania 

danymi na potrzeby zwarcia (podpisania) i wykonania niniejszego upoważnienia, 
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Carrara 

Sp. z o.o.  
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane podmiotom trzecim, 

przetwarzającym je na zlecenie  Carrara Sp. z o.o. np. na podstawie umów o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, prawnikom, 
księgowym, kurierom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z 
żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca 
roku kalendarzowego, w którym niniejsze upoważnienie zostanie wykonane, chyba że niezbędny 
będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie 
roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów 
prawa. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na 
miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych niezbędnych 
do upoważnienia jest warunkiem podpisania upoważnienia dla Carrara Sp. z o.o., brak podania 
danych osobowych skutkować będzie niemożliwością zawarcia niniejszego upoważnienia i jego 
realizacji. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Carrara Sp. z o.o. nie będzie 
podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 
rozumieniu RODO.  

11. W przypadku udostępnienia przez osoby, o których mowa w ust. 1 do Carrara Sp. z o.o., w 
związku z wykonaniem niniejszego upoważnienia, danych osobowych innych podmiotów, osoby, o 
których mowa w ust. 1 zobowiązane są w imieniu Carrara Sp. z o.o. poinformować te osoby:  
a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Carrara Sp. z o.o., 
b) o tym, że Carrara Sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza 

ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 
c) o tym, że są jest źródłem, od którego Carrara Sp. z o.o. pozyskał ich dane. 


