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……………………………………, …………………….. 

(Miejscowość, data) 

…………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP) 

 

ZAMET BUDOWA MASZYN 

Spółka Akcyjna 

ul. Zagórska 83 

42-680 Tarnowskie Góry 

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadczam, że firma, którą reprezentuję: 

a) Jest: 

 mikroprzedsiębiorcą 

 małym przedsiębiorcą 

 średnim przedsiębiorcą 

 dużym przedsiębiorcą 

 

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

 

b) Jest: 

 przedsiębiorstwem samodzielnym 

 przedsiębiorstwem partnerskim  

 przedsiębiorstwem powiązanym  

 

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

 

c) w ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym zatrudniał w skali rocznej: 

 250 lub więcej niż 250 pracowników 

 mniej niż 250 pracowników 

 

przy czym  liczba zatrudnionych pracowników została obliczona z uwzględnieniem Artykułu 5, a w przypadku 

przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego także z uwzględnieniem Artykułu 6 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

 

d) w przedostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym zatrudniał w skali rocznej: 

 250 lub więcej niż 250 pracowników 

 mniej niż 250 pracowników 

 

przy czym  liczba zatrudnionych pracowników została obliczona z uwzględnieniem Artykułu 5, a w przypadku 

przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego także z uwzględnieniem Artykułu 6 załącznika I do 
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rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

 

e)  W ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym osiągnął: 

 

 roczny obrót na poziomie przekraczającym 50 milionów EUR 

 roczny obrót na poziomie równym lub mniejszym niż 50 miliony EUR 

 

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego obrót został ustalony z 

uwzględnieniem art. 6  załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 

f)  W przedostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym osiągnął: 

 

 roczny obrót na poziomie przekraczającym 50 milionów EUR 

 roczny obrót na poziomie równym lub mniejszym niż 50 miliony EUR 

 

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego obrót został ustalony z 

uwzględnieniem art. 6  załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

 

g) W ostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym: 

 

 roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR 

 roczna suma bilansowa jest równa lub mniejsza niż 43 miliony EUR 

 

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego roczna suma bilansowa 

została ustalony z uwzględnieniem art. 6  załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

 

h) W przedostatnim zatwierdzonym okresie obrachunkowym: 

 

 roczna suma bilansowa przekracza 43 miliony EUR 

 roczna suma bilansowa jest równa lub mniejsza niż 43 miliony EUR 

 

przy czym w odniesieniu do przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego roczna suma bilansowa 

została ustalony z uwzględnieniem art. 6  załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Podpis osoby uprawnionej do 
reprezentacji 

 

Prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia na adres Zamet Budowa Maszyn Spółka Akcyjna, ul. Zagórska 83, 42-680 

Tarnowskie Góry 

 



3 
 

 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich 

Górach, ul. Zagórska 83, NIP 6452146461 , REGON 273892780 , KRS 0000289560 .   

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres 

mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tj. związanych z 

dołożeniem należytej staranności  w uzyskaniu wiedzy o statusie kontrahenta stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

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

dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów prawa.  

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.    

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


