
Oświadczenie ogólne General statement

W imieniu firmy: On behalf of the company:

Nazwa firmy / Company name

Imię i nazwisko oświadczającego/-ych / Name and surname of declarant/-s

NIP REGON

Adres, ewentualnie inne dane / Address, possibly other details

Oświadczam, że żadne towary wysyłane przez nas za pośrednictwem  
FedEx Express Poland Sp. z o. o. (KRS: 0000357766) nie są towarami strategicznymi  
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą  
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 
2000 nr 119, z późniejszymi zmianami), oraz nie są wymienione, w aktualnym w dniu 
wysyłki wykazie towarów podwójnego zastosowania (Rozp. Rady (WE) nr 428/2009  
z 5 maja 2009 r., z późniejszymi zmianami) i wykazie uzbrojenia, o którym mowa  
w art. 6 w/w Ustawy. 

Zobowiązujemy się każdorazowo poinformować FedEx Express Poland Sp. z o.o.  
o zamiarze wysłania towarów strategicznych, do których powyższe oświadczenie nie 
będzie miało zastosowania. 

Oświadczenie zostało podpisane przez osoby uprawnione, zgodnie
z określonym w dokumentach firmy, sposobem reprezentacji..

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach  
i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest FedEx Express  
Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa. Informujemy,  
że podanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu ogólnym jest dobrowolne,  
ale niezbędne do odprawy celnej a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do 
Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa 
opisane w Polityce prywatności, której treść dostępna jest na stronie internetowej  
tnt.com/express/pl i fedex.com/pl.Dane osobowe podane przez Państwa będą  
przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji czynności 
związanych z odprawą celną. Nadto, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie 
naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, na potrzeby ewentualnych 
postępowań sądowych oraz dochodzenia roszczeń, przy czym w okresie nie dłuższym niż 
taki, w którym przedawniają się dane roszczenia.

I hereby declare that no goods shipped by us through FedEx Express Poland Sp. z o.o. 
(KRS: 0000357766) constitute strategic goods within the meaning of the Act of 29 
November 2000 on Foreign Trade in Goods, Technologies and Services of Strategic  
Significance for State Security and for Maintaining International Peace and Security  
(Journal of Laws 2000, no. 119, as amended), and are not listed on the current (as of the 
date of shipment) list of dual-use goods (Council Regulation (EC) No 428/2009 dated  
5 May 2009, as amended) and the Military List, referred to in Article 6 of the above Act. 

We undertake to inform FedEx Express Poland Sp. z o.o. of the intention to ship strategic
goods to which the above statement does not apply.

This statement was signed by authorised persons, according to the method of
representation as specified in the company documents.

Information clause regarding the processing of personal data
The controller of your personal data, that is the entity that decides on the purposes and 
methods of processing your personal data, is FedEx Express Poland Sp. z o.o. with its  
registered office at Annopol 19, 03-236 Warsaw. Please be advised that providing  
personal data in the general statement is voluntary, but necessary for customs clearance, 
and that you have the right to access, change and update your personal data, as well  
as other rights described in the Privacy Policy available at tnt.com/express/pl and  
fedex.com/pl. The personal data provided by you will be processed by us in accordance 
with the law, in order to carry out activities related to customs clearance. In addition, we 
will process your data based on our legitimate interest as a data controller, for the  
purposes of potential court proceedings and claims, but for no longer than the period for 
which the claims are time-barred.
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Pieczęć firmowa / Company seal

Podpisy oświadczającego/-ych / Signatures of declarant/-s*

Data / Date

*zgodnie ze sposobem reprezentacji Klienta w KRS
*in conformity with the method of client’s representation
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