
Olsztyn, 01 lutego 2020 r. 

Do: Klienci i dystrybutorzy

Informacja nt. obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z wejściem w życie z dniem 1.02.2021 roku Rozporządzenia UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania 
do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych informujemy, iż firma Chemivet wprowadza specjalną 
procedurę mającą na celu zwiększenie kontroli nad obrotem prekursorami materiałów wybuchowych. 

Informujemy, że nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie przez przeciętnych użytkowników prekursora 
materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom podlega ograniczeniu określonemu w art. 5 ust. 1 i 3 w/w 
Rozporządzenia oraz obowiązkom w zakresie zgłaszania określonym w art. 9 w/w Rozporządzenia.

Niektóre produkty znajdujące się w ofercie firmy Chemivet podlegają przepisom w/w Rozporządzenia. W razie chęci 
zakupu tych produktów zgodnie z powyższym rozporządzeniem wymagane jest wypełnianie przez Klienta oświadczenia 
o przeznaczeniu produktu zawierającego prekursory materiałów niebezpiecznych (art. 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia: 
Załącznik IV do Rozporządzenia - Oświadczenie nabywcy). 

W przypadku regularnych zakupów porównywalnych ilości tego produktu wymagane jest przesłanie oświadczenia 
min. raz do roku z szacunkową planowaną ilością zakupów w l/kg (jeśli przekroczycie Państwo zadeklarowaną ilość, to 
poprosimy o kolejne oświadczenie). 

Dotyczy dostaw preparatów: 

1. FOSFACID (Kwas azotowy 55%),

2. IODACID (Kwas azotowy 55%),

3. ACIDOX EXTRA (Nadtlenek wodoru 35%),

4. PEROXID-SAN (Nadtlenek wodoru 35%),

5. INTRA HYDROCARE (Nadtlenek wodoru 35%),

6. OXY-AGRO (Nadtlenek wodoru 10-25%),

7. FOSFOCIP AZO (Kwas azotowy 15%).

Prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz odesłanie go na niżej wymieniony adres:

Chemivet
ul. Stalowa 4
10-420 Olsztyn

Elektroniczne wersje dokumentów proszę przesyłać na adres:
biuro@chemivet.pl

Kopie proszę przechowywać przez okres 18 miesięcy.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu będzie zgodne z unijnym prawem dot. ochrony danych
osobowych (RODO).

Z poważaniem 

Tomasz Foerster, Chemivet
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze obowiązki, nałożone na podmioty gospodarcze, które udostępniają przeciętnemu użytkownikowi prekursor 
materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom, wynikające z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów 
wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Dz. U. UE. L. z 
2019 r. Nr 186, str. 1 z późn. zm.) (dalej „rozporządzenie PMW”) oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej jako „rozporządzenie RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, 
które wymaga od nas
rozporządzenie PMW i które wskazane zostały w „oświadczeniu nabywcy” - załączniku IV do ww. rozporządzenia PMW.
Mając powyższe na uwadze, informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemivet Tomasz Foerster, Stębark 69, 14-107 Gierzwałd, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców NIP 7392983218.
Dane kontaktowe administratora są następujące:
- adres poczty elektronicznej: biuro@chemivet.pl,
- tel. 601-747-133
2. Pani/Pana dane osobowe są przez Administratora przetwarzane w oparciu o:
- art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, w związku z wykonywaniem umowy, a także
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wykonywanie przez Administratora 
działalności gospodarczej, a także spełnienie obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia PMW, zgodnie z którym 
dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na potrzeby sprawdzenia zgodności z rozporządzeniem PMW oraz 
zapobiegania nielegalnemu wytwarzaniu materiałów wybuchowych i jego wykrywania.
3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, dowód tożsamości 
(numer, organ wydający).
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt 2 
powyżej. W szczególności, Administrator zobowiązany jest przechowywać przedmiotowe informacje przez 18 miesięcy od 
dnia transakcji.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
a. obsługa płatności,
b. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
c. udostępniane są na potrzeby inspekcji na żądanie krajowych organów kontroli lub organów ścigania.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji 
międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie 
papierowej.
9. Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki organizacyjne
i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom 
określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
10. Mając na uwadze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO) ,
c. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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OŚWIADCZENIE NABYWCY

dotyczące szczegółowego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom, 
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148(1)
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacyjny VAT:

………………………………………………………………………………………………………
Upoważniony przedstawiciel (imię, nazwisko): 

………………………………………………………………………………………………………
Dowód tożsamości (numer, organ wydający): 

………………………………………………………………………………………………………………
Jesteśmy
(Proszę zaznaczyć, jeśli dotyczy)
[ ] użytkownik profesjonalny
[ ] Dealerzy i sprzedawcy, którzy sprzedają tylko zarejestrowanym użytkownikom profesjonalnym,
[ ] Dealerzy i sprzedawcy, którzy sprzedają zarejestrowanym użytkownikom profesjonalnym i prywatnym
użytkownikom końcowym (ogółowi społeczeństwa),

Zamierzamy zamówić od:
CHEMIVET Tomasz Foerster
Stębark 69, 14-107 Gierzwałd, NIP 7392983218

Następujący produkt / produkty:

Nazwa handlowa
produktu

Prekursor materiałów
wybuchowych podlegający

ograniczeniom

Numer
CAS

Ilość (kg/l) Stężenie [%] 
Zamierzone

zastosowanie

FOSFACID Kwas azotowy 7697-37-2 5-15

IODACID Kwas azotowy 7697-37-2 10-25

ACIDOX-EXTRA Nadtlenek wodoru 7722-84-1 5-15

PEROXID-SAN Nadtlenek wodoru 7722-84-1 10-20

INTRA HYDROCARE Nadtlenek wodoru 7722-84-1 50

OXY-AGRO Nadtlenek wodoru 7722-84-1 10-25

FOSFOCIP AZO Kwas azotowy 7697-37-2 15

Potwierdzamy, że wyżej wymieniony produkt jest stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie
będzie odsprzedawany lub w inny sposób dostarczany innym klientom, chyba ze dostarczą oni podobną
deklarację wykorzystania użytkownika końcowego.

Stanowisko: ..............................................Imię i nazwisko (drukowane litery): ....................................
Podpis i pieczęć: ........................................... Data: ....................................
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