Rezygnację ze świadczenia usług można składać do 14 dni od daty złożenia Zlecenia.
Informujemy, że dokumentacja płacowa sprzed 1978 roku mogła się nie zachować , gdyż zgodnie z
ówczesnymi przepisami prawa nie było obowiązku jej przechowywania przez okres dłuższy niż 12 lat

ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI
Wypełnia Zleceniodawca
(Uwaga! Prosimy wypełniać drukowanymi literami)
ZAMAWIAM:
1. □ ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (świadectwo pracy)
2. □ ZAROBKI - kserokopie kartotek z poświadczeniem za zgodność z oryginałem do Rp - 7
3. □ WARUNKI - kserokopie z akt osobowych do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub
szczególnym charakterze
4. □ ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA EKSPORCIE (świadectwo pracy za granicą)
5. □ ZAROBKI ZASTĘPCZE ZA CZAS EKSPORTU - kserokopie kartotek z poświadczeniem
za zgodność z oryginałem do Rp - 7
6. □ ZAŚWIADCZENIE O URLOPACH WYCHOWAWCZYCH I BEZPŁATNYCH
7. □ KOPIE KARTOTEK (bez poświadczenia za zgodność z oryginałem)
8. □ KOPIE INNYCH DOKUMENTÓW (proszę wymienić jakich) ..........................................
9. □ ODPISY .................................................................
10. □ WYSYŁKA

* właściwe proszę zaznaczyć znakiem X

Dane osobowe pracownika:
Nazwisko: ………………………………………………………………………
Nazwisko rodowe: ...................................... Inne
Data urodzenia:

……………………………………….

Poszukiwany zakład pracy:

Imię: ………………………………………………....

używane nazwiska: ........................................................

Imię ojca:……………………………………………………………………………………….

:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Okres pracy:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Stanowisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Daty eksportu: .......................................................................................................................................
Nazwiska zastępcze:................................................................................................................................
(osoby nie będące w tym czasie na eksporcie, mające to samo stanowisko co wnioskodawca- konieczna zgoda
osób żyjących)
Okres urlopu wychowawczego/bezpłatnego: ...............................................................................................
Mój obecny adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………….. Adres e-mail:…………………………………………………………………..
Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA! W celu realizacji usługi należy zapoznać się z Cennikiem usług i Regulaminem załączonym do druku a następnie
odesłać podpisane Zlecenie.
Oświadczam, że zapoznałem się, rozumiem i akceptuje warunki świadczenia usług przez Składnicę Akt Usługi Archiwalne Sp. z o.o zawarte w
Regulaminie i Cenniku, zobowiązując się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Zlecenia, oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Zleceniu dla celów niezbędnych do jego realizacji. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Zleceniu dla celów niezbędnych do jego realizacji zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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.

Data ……………..……

Podpis Zleceniodawcy …………………………………..………………

