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Formularz rejestracji i zamówienia usług określonych w Regulaminie Aplikacji e-Sprawozdania GT 

 

SEKCJA A. DANE SŁUŻBOWE OSOBY FIZYCZNEJ (ADMINISTRATORA USŁUGOBIORCY) REJESTRUJĄCEJ USŁUGOBIORCĘ DZIAŁAJĄCEJ ZA LUB 

W IMIENIU I NA RZECZ REJESTROWANEGO PODMIOTU/ PODMIOTÓW : 

 

Imię         [……………………………………….………………………….] 

Nazwisko        […………………………………………………………………..] 

Adres e-mail służbowy *       […………...……….………………………………….………….] 

          

Telefon służbowy        […………………….………………………………….………….] 

                 

Nazwa rejestrowanego Podmiotu **      […………………….………………………………….………….] 

          

NIP rejestrowanego Podmiotu **      […………………….………………………………….………….] 

        

Adres e-mail do przesłania faktury      […………………….………………………………….………….] 

          

WYJAŚNIENIA 

* Adres poczty elektronicznej w domenie, do której posiada prawa rejestrowany Podmiot (domena powinna być zarejestrowana na ten Podmiot), właściwy do składania i odbierania 

oświadczeń woli za lub w imieniu i na rzecz tego Podmiotu, zakładania Kont, realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również jej zmiany lub rozwiązania. 

Na wskazany powyżej adres służbowy zostanie wysłany link umożliwiający założenie Kont Użytkowników w Aplikacji. 



 

 
© Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 

 

** W przypadku, gdy osoba rejestrująca działa za lub w imieniu i na rzecz więcej niż jednego Podmiotu (np. wówczas gdy jest członkiem zarządu lub pełnomocnikiem spółek z Grupy 

kapitałowej Podmiotu) w SEKCJI A. to w SEKCJI C. proszę wskazać dane wszystkich Podmiotów za lub w imieniu i na rzecz, których osoba ta będzie dokonywać rejestracji, zawierać umowę 

o świadczenie usług, wykonywać inne czynności przewidziane w Regulaminie Aplikacji e-Sprawozdania GT lub Zamówieniach).  

 

SEKCJA B. ZAMÓWIENIE 

 

Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do działania w imieniu i na rzecz podmiotów wskazanych w Sekcji A / Sekcji C  

Podmiotu [………………………..]** na podstawie / jako*** [………………………] 

Podmiotu [………………………..]** na podstawie / jako*** [………………………] 

Podmiotu [………………………..]** na podstawie / jako*** [………………………] 

Podmiotu [………………………..]** na podstawie / jako*** [………………………] 

Podmiotu [………………………..]** na podstawie / jako*** [………………………] 

 

(dalej jako Rejestrowany podmiot / Rejestrowane podmioty), w tym do akceptacji Regulaminu Aplikacji e-Sprawozdania GT oraz Cennika, zawarcia Umowy 

o świadczenie usług, której przedmiotem jest dostęp do Aplikacji umożliwiającej sporządzanie sprawozdań finansowych oraz składania Zamówień. 

Działając za / w imieniu i na rzecz*** Rejestrowanych podmiotów / Rejestrowanego podmiotu*** niniejszym : 

- oświadczam, że zapoznałam/em się z Cennikiem, Regulaminem Aplikacji e-Sprawozdania GT, Polityką prywatności (w tym polityką cookies) oraz Umową o powierzeniu 

danych, akceptuje ich warunki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

-zamawiam Usługę Dostępu do funkcjonalności e-Sprawozdania GT w zakresie określonym w SEKCJI C. – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. 

-  akceptuję Cennik usług oraz wybieram / nie wybieram***  Usługę konsultacji w liczbie godzin określonej w SEKCJI C. – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA.  

- zamawiam, z obowiązkiem zapłaty, Usługi szczegółowo określone w SEKCJI C. – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA. 

-  niniejszym zamawiam, z obowiązkiem zapłaty, Usługi na rzecz Podmiotów trzecich szczegółowo określonych w SEKCJI C. – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA.  

Oświadczenie dotyczące zgody na przesyłanie informacji handlowej 

Działając w imieniu i na rzecz Rejestrowanych podmiotów / Rejestrowanego podmiotu***  wyrażam / nie wyrażam*** zgodę na otrzymanie informacji handlowej kierowanej do 

rejestrowanego podmiotu, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, od spółki Grant Thornton Frąckowiak spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. adres siedziby: 61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zwłaszcza 

za pośrednictwem podanych przeze mnie adresów e-mail, zgodnie z art. 10  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczonej w Polityka prywatności znajdującej się na Stronie 

Aplikacji. 

 

[…………………….] 

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu określonego w Sekcji A / podmiotów określonych w Sekcji C 

 

POUCZENIA: 

*** Niepotrzebne skreślić 

 

SEKCJA C. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

 

LP 
Nazwa 

Podmiotu 

Data końca 

roku 

obrotowego 

Domena 

pocztowa 

Podmiotu  

KRS 

Podmiotu 

NIP 

Podmiotu 

Adres Podmiotu do 

korespondencji 

tradycyjnej (miasto, 

kod pocztowy, ulica, 

nr lokalu 

Telefon 

kontaktowy Sprawozdanie 

Jednostkowe 

(J) 

Sprawozdanie 

Skonsolidowane 

(S) 

Liczba 

godzin 

Usługi 

konsultacji 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           
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SEKCJA D. SPOSÓB FAKTUROWANIA 

□ Proszę o wystawienie jednej faktury na całość kwoty, na główny podmiot wskazany na początku formularza. 

□ Proszę o równomierne rozłożenia opłaty na każdy z podmiotów (na każdy z podmiotów zostanie wystawiona faktura w takiej samej wysokości). 

□ Proszę o zafakturowanie każdego z podmiotów zgodnie z cennikiem (podmiot o lp.1 faktura 800 zł., podmiot o lp. 2 faktura 400 zł. itd. zgodnie z cennikiem). 

 

SEKCJA E. DODATKOWE INFORMACJE 

– scan podpisanego zamówienia prześlij na adres marta.romanowska@pl.gt.com lub też natalia.rogacz@pl.gt.com  

– prześlemy Państwu fakturę 

– po otrzymaniu zapłaty prześlemy link aktywacyjny umożliwiający założenie konta administratora 
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