
Biuro Rachunkowe  …………………….. 
 

Rejestracja działalności - CEIDG-1  
 
Przeważające PKD: ………………………………………………………………………………... 
 
Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej: ………………………………………… 
Dowód osobisty (seria i numer):................................................................................................ 
Pesel:......................................................................................................................................... 
NIP:............................................................................................................................................ 
Regon:........................................................................................................................................ 
Imię pierwsze:............................................................................................................................ 
Imię drugie:................................................................................................................................ 
Nazwisko rodowe:..................................................................................................................... 
Imię ojca i matki:....................................................................................................................... 
Miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………... 
Adres zamieszkania:................................................................................................................. 
……………………….................................................................................................................. 
Adres do doręczeń:................................................................................................................... 
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:........................................................... 
W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty 
zostanie adres zamieszkania 
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej:........................................ 
Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji symbol (5-znakowy) wg 
PKD:...................................................................................................................................... 
Adres siedziby działalności gospodarczej:................................................................................ 
Przewidywana liczba pracujących (wraz z przedsiębiorcą)....................................................... 
PKD działalności:....................................................................................................................... 
Rachunek bankowy:................................................................................................................... 
(właściciel, nazwa banku) 
Forma wpłat zaliczki: ☐ Miesięczna ☐ Kwartalna ☐ Uproszczona 
Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej: 
1. księgi rachunkowe ☐ 
 2. podatkowa księga przychodów i rozchodów ☐  
3. inne ewidencje ☐  
4. nie jest prowadzona ☐ 
Nazwa skrócona działalności:.................................................................................................... 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Pakto sp. z o.o. jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie                  
do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta. Dane osobowe Klientów                 
zbierane przez administratora w trakcie konsultacji i są gromadzone w celu realizacji Umowy o usługowe prowadzenie księgowości w tym do                    
celów rejestracyjnych działalności. 
 
Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27                  
kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich                    
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.                       
1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. 
Klient, który przedstawił swoje dane niezbędne do celów realizacji usługi rejestracji działalności ma prawo wglądu do swoich danych, do ich                     

korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.  
Dane można przeglądać oraz zmieniać w siedzibie działalności (.....) lub poprzez kontakt pod adresem e-mail:  (....) 
 

Data i podpis………………………………………………….. 
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