VÁSÁRLÓI NYILATKOZAT

______ / 2021

a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok (EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (1) említett
konkrét felhasználásáról vagy felhasználásairól.
(Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!) (*1)

Alulírott,
Név (vásárló): ________________________________________________________________________________
Személyazonosságot igazoló okmány (száma, kiállító hatóság):
____________________________________________________________________________________________
Az alábbi meghatalmazott képviselője:
Vállalat (megbízó): ____________________________________________________________________________
Héa- vagy egyéb cégazonosító szám (*2)/Cím:
____________________________________________________________________________________________
Kereskedelmi/üzleti/szakmai tevékenység: _________________________________________________________
A termék kereskedelmi
megnevezése

Korlátozott
robbanóanyag
-prekurzor

Átlagos
menny.
(liter/db)

Ólom-savas akkumulátor,
külön savtartállyal
csomagolva

Kénsav

7664-93-9

0,6

37%-42%

Akkumulátorsav

Kénsav

7664-93-9

1

37%-42%

CAS szám

Koncentráció

2021-ben
tervezett vásárlás
(db)

Kijelentem, hogy a kereskedelmi terméket és az anyagot vagy keveréket, amelyet a kereskedelmi termék tartalmaz, kizárólag a
feltüntetett – minden esetben törvényes – célra fogom felhasználni, és csak abban az esetben értékesítem, illetve szállítom le
más vásárló részére, ha az hasonló felhasználási nyilatkozatot tesz, tiszteletben tartva a lakossági személyek számára történő
rendelkezésre bocsátásra vonatkozó (EU) 2019/1148 rendeletben meghatározott korlátozásokat.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy a Kauf-Fer Kft-től átfogó információkat kaptam az (EU) 2019/1148 rendeletről a
robbanóanyagok prekurzorainak forgalmazásáról és felhasználásáról a teljes akkumulátor ellátási láncra vonatkozóan, és
kijelentem, hogy betartom az (EU) 2019/1148 rendelet korlátozásait.
Egyetértek és hozzájárulok, hogy adataimat a Kauf-Fer Kft. kizárólag az (EU) 2019/1148 rendelet betartása céljából tárolja. Az
adatokat csak arra jogosult személyek tekinthetik meg és kezelhetik, azokat harmadik fél számára nem továbbítják. Az
összegyűjtött adatok 18 hónap elteltével automatikus törlésre kerülnek. Amennyiben további adatokra van szükség, a
felhasználó hozzájárulását azon adatokra vonatkozóan külön kérvényezni kell.

Név: _____________________________________

Aláírás/Bélyegző: _____________________________

Beosztás: _________________________________

Dátum: _____________________________________

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a robbanóanyag prekurzorok forgalmazásáról
és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L
186, 2019.7.11., 1. o.)
(*1) Az anyagokat tartalmazó táblázat kiegészíthető a szükséges számú sorral.
(*2) A gazdasági szereplők héa-azonosító számának érvényessége a Bizottság VIES honlapján ellenőrizhető. A nemzeti
adatvédelmi szabályoktól függően egyes tagállamok az adott héa azonosító számhoz tartozó nevet és címet is megadják, mivel
azokat rögzítik a nemzeti adatbázisokban.

