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FORMULARZ	DANYCH	REJESTRACYJNYCH	SPÓŁKI	Z	O.O.
(Prosimy	o	wypełnienie	niniejszego	formularza	drukowanymi	literami)

NAZWA	SPÓŁKI	Z	O.O.:
Sp.	z	o.o.

Sąd	Rejonowy	
właściwy	wg	
siedziby	�irmy,	
ze	wskazaniem	
wydziału	KRS

Sąd	Rejonowy	w	….............................................................................................

…..........	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego

Adresy	spółki: Siedziba	Spółki	z	o.o.

□adres	Biura	Wirtualnego	Regatio
	(al.	T.	Rejtana	20,	35-310	Rzeszów)

□własny	adres

Miejsce	prowadzenia
działalności	Spółki	z	o.o.

□	adres	siedziby	Sp.	z	o.o.	
□	inny	adres

Miejsce	przechowywania	
dok.	księgowej	

□adres	siedziby	Sp.	z	o.o.

□adres	Kancelarii	Księgowej	Regatio
(al.	T.	Rejtana	20,	35-310	Rzeszów)

□inny	adres

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Dzielnica:

Ulica:

Nr	domu:

Nr	lokalu:

Kod	pocztowy:

Przedmiot	działalności	
spółki	(Kody	PKD):

Kody	PKD	do	umowy	spółki:

Wiodące	PKD:	

□ 				 				 																												 □ inne 		 		7 ..Z.01.0

Poczta:

Dla	działalności	�inansowej	i	ubezpieczeniowej	pełne	kody	PKD:	

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Kody	ujawnione	w	KRS	(maksymalnie	9):	

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .
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 □	5000	zł □ inny	….......................................................................................

Udziałowcy: Imię	i	nazwisko/Nazwa:	

Ilość	udziałów:

Udziałowcy: Imię	i	nazwisko/Nazwa:	

Ilość	udziałów:

Udziałowcy: Imię	i	nazwisko/Nazwa:	

Ilość	udziałów:	

Sposób	
reprezentacji	
spółki:

□każdy	z	Członków	Zarządu	samodzielnie

□	inny	sposób	reprezentacji			….................................................................................................

Stanowisko	
w		Sp.	z	o.o.

□Prezes	Zarządu □	Członek	Zarządu

□Udziałowiec

□Prezes	Zarządu □	Członek	Zarządu

□Udziałowiec

System	S-24: Login:	….....................................................		

Hasło:	….....................................................

Login:	….....................................................		

Hasło:	….....................................................

Imię:

Drugie	imię:

Nazwisko:

Nazwisko	rodowe:	

Imiona	Rodziców

Nazwisko	panieńskie	matki:

Data	urodzenia:

Miejsce	urodzenia:

PESEL:

Dokument	tożsamości:

Seria	i	numer:

Organ	wydający:

Numer	telefonu:

Adres	e-mail:	

Adres	zameldowania:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Kod	pocztowy:

Ulica:

Nr	domu:

Nr	lokalu:

□	50	PLN □ inna	….......................................................................................
Wartość	nominalna	
jednego	udziału	(w	PLN): (wyższa	niż	50	PLN)

(wyższa	niż	5000	zł)

Udziałowcy: Imię	i	nazwisko/Nazwa:	

Ilość	udziałów:	

□	Prokurent

(wypełnij	tylko	jeżeli	masz	konto	
	w	S-24)

	Składający	wniosek 	Składający	wniosek

Poczta:

Dzielnica:

Adres	zamieszkania: □	taki	sam	jak	adres	zameldowania

□inny	….................................................................................

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

□	taki	sam	jak	adres	zameldowania

□inny	….................................................................................	

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



 

Kancelaria Prawno-Księgowa Rega�o Sp. z o.o. Sp.k. al. T.Rejtana 20, 35-310 Rzeszów  
KRS: 0000774891  |  NIP: 8133688844  |  Regon: 181054745 

 

□	taki	sam	jak	adres	zameldowania

□	taki	sam	jak	adres	zamieszkania

□inny	….................................................................................

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

□	taki	sam	jak	adres	zameldowania

□taki	sam	jak	adres	zamieszkania

□inny	….....................................................................................

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

Proszę	o	rejestrację	Spółki	z	o.o.	według	powyższych	danych.
Oświadczam,	że	udzielam	pełnomocnictwa	do	rejestracji	w	moim	imieniu	Spółki	z	o.o. 
z	wykorzystaniem	powyższych	danych	przez Kancelarię Prawno-Księgową REGATIO	
Sp.	z	o.o.	Sp.	k.

		……............…...............................………………………………………
	(data	i	podpis	klienta)

		……............…...............................………………………………………
	(data	i	podpis	klienta)

Adnotacje	i	uwagi:

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

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rekomendacja:		…................................................................... …...................................................
	(Imię	i	Nazwisko) 		(numer	telefonu)

Adres	korespondencyjny: □	taki	sam	jak	adres	zameldowania

□	taki	sam	jak	adres	zamieszkania

□inny	….................................................................................

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

□	taki	sam	jak	adres	zameldowania

□taki	sam	jak	adres	zamieszkania

□inny	….....................................................................................

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

Adres	do	doręczeń	
korespondencji	z	KRS:

Oświadczam,	że	nie	jestem	skazany/a	prawomocnym	wyrokiem	Sądu	za	przestępstwa	określone	w	art.	18	§	2	ksh.	Zgodnie	z	
art.	18	§	2	ksh	nie	może	być	członkiem	zarządu,	rady	nadzorczej,	komisji	rewizyjnej,	likwidatorem	albo	prokurentem	osoba,	
która	 została	 skazana	 prawomocnym	 wyrokiem	 za	 przestępstwa	 określone	 w	 przepisach	 rozdziałów	 XXXIII–XXXVII	
Kodeksu	karnego	oraz	w	art.	585	uchylony,	art.	587,	art.	590,	art.	591.

		……............…...............................………………………………………
	(data	i	podpis	klienta)
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Klauzula	o	ochronie	danych	osobowych

Na	podstawie	art.	13	ust.	1	i	2	rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	

2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	�izycznych	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	

„RODO”,	informuję,	że:	

· administratorem	 Pani/Pana	 danych	 osobowych	 jest	 Kancelaria	 Prawno	 –	 Księgowa	 Regatio

Sp.	z	o.o.	Sp.k.	
· Pani/Pana	 dane	 osobowe	 przetwarzane	 będą	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 b	RODO	w	 celu	 związanym

z	wykonaniem	zlecenia	i	podejmowaniem	działań	przed	wykonaniem	zlecenia;

· odbiorcami	Pani/Pana	danych	osobowych	będą	osoby	 lub	podmioty,	 upoważnione	do	uzyskania	danych

w	celu	realizacji	zlecenia:	sądy,	organy	administracji	rządowej	i	samorządowej;		

· Pani/Pana	dane	osobowe	będą	przechowywane	do	czasu	zakończenia	realizacji	zlecenia,	nie	krócej	jednak

niż	czas	wynikający	z	obowiązków	publicznoprawnych	takich	jak:	rozliczenia	podatkowe;	

· w	odniesieniu	do	Pani/Pana	danych	osobowych	decyzje	nie	będą	podejmowane	w	sposób	zautomatyzowany,

stosowanie	do	art.	22	RODO;

· posiada	Pani/Pan:

−	 na	podstawie	art.	15	RODO	prawo	dostępu	do	danych	osobowych	Pani/Pana	dotyczących;

−	 na	podstawie	art.	16	RODO	prawo	do	sprostowania	Pani/Pana	danych	osobowych;

−	 na	podstawie	art.	18	RODO	prawo	żądania	od	administratora	ograniczenia	przetwarzania	danych	osobowych	

z	zastrzeżeniem	przypadków,	o	których	mowa	w	art.	18	ust.	2	RODO;

−	 prawo	 do	 wniesienia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	 Osobowych,	 gdy	 uzna	 Pani/Pan,	

że	przetwarzanie	danych	osobowych	Pani/Pana	dotyczących	narusza	przepisy	RODO.

…………………………………………………...

(data	i	podpis	klienta)


	Nazwa Spółki: 
	Sąd rejonowy: 
	Text10: 
	Check_5: Off
	Check_2: Off
	Check_9: Off
	Check_6: Off
	Check_10: Off
	Check_3: Off
	Check_11: Off
	Województwo_3: 
	Województwo_1: 
	Województwo_2: 
	Powiat_1: 
	Powiat_2: 
	Powiat_3: 
	Gmina_3: 
	Gmina_1: 
	Gmina_2: 
	Miejscowosc_1: 
	Miejscowosc_2: 
	Miejscowosc_3: 
	Ulica_1: 
	Ulica_2: 
	Ulica_3: 
	Nr domu_1: 
	Nr domu_3: 
	Nr domu_2: 
	Nr lokalu_3: 
	Nr lokalu_1: 
	Nr lokalu_2: 
	Kod pocztowy_3: 
	Kod pocztowy_1: 
	Kod pocztowy_2: 
	Poczta_3: 
	Poczta_1: 
	Poczta_2: 
	Dzielnica_1: 
	Dzielnica_2: 
	Dzielnica_3: 
	pkd_2_1: 
	pkd_3_1: 
	pkd_4_1: 
	pkd_1_1: 
	pkd_5_1: 
	pkd_6_1: 
	pkd_7_1: 
	pkd_8_1: 
	pkd_9_1: 
	pkd_10_1: 
	pkd_11_1: 
	pkd_12_1: 
	pkd_13_1: 
	pkd_14_1: 
	pkd_15_1: 
	pkd_16_1: 
	pkd_17_1: 
	pkd_18_1: 
	pkd_19_1: 
	pkd_20_1: 
	pkd_21_1: 
	pkd_22_1: 
	pkd_22_6: 
	pkd_21_6: 
	pkd_20_6: 
	pkd_19_6: 
	pkd_18_6: 
	pkd_17_6: 
	pkd_16_6: 
	pkd_15_6: 
	pkd_14_6: 
	pkd_13_6: 
	pkd_12_6: 
	pkd_5_6: 
	pkd_11_6: 
	pkd_10_6: 
	pkd_9_6: 
	pkd_8_6: 
	pkd_7_6: 
	pkd_6_6: 
	pkd_4_6: 
	pkd_1_6: 
	pkd_3_6: 
	pkd_2_6: 
	pkd_22_5: 
	pkd_21_5: 
	pkd_20_5: 
	pkd_19_5: 
	pkd_18_5: 
	pkd_17_5: 
	pkd_16_5: 
	pkd_15_5: 
	pkd_14_5: 
	pkd_13_5: 
	pkd_12_5: 
	pkd_11_5: 
	pkd_10_5: 
	pkd_9_5: 
	pkd_8_5: 
	pkd_7_5: 
	pkd_6_5: 
	pkd_5_5: 
	pkd_4_5: 
	pkd_3_5: 
	pkd_2_5: 
	pkd_1_5: 
	pkd_22_4: 
	pkd_21_4: 
	pkd_20_4: 
	pkd_19_4: 
	pkd_18_4: 
	pkd_17_4: 
	pkd_16_4: 
	pkd_15_4: 
	pkd_14_4: 
	pkd_13_4: 
	pkd_12_4: 
	pkd_11_4: 
	pkd_10_4: 
	pkd_9_4: 
	pkd_8_4: 
	pkd_7_4: 
	pkd_6_4: 
	pkd_5_4: 
	pkd_4_4: 
	pkd_3_4: 
	pkd_2_4: 
	pkd_1_4: 
	pkd_22_3: 
	pkd_21_3: 
	pkd_20_3: 
	pkd_19_3: 
	pkd_18_3: 
	pkd_17_3: 
	pkd_16_3: 
	pkd_15_3: 
	pkd_14_3: 
	pkd_13_3: 
	pkd_12_3: 
	pkd_11_3: 
	pkd_10_3: 
	pkd_9_3: 
	pkd_8_3: 
	pkd_7_3: 
	pkd_6_3: 
	pkd_5_3: 
	pkd_4_3: 
	pkd_3_3: 
	pkd_2_3: 
	pkd_1_3: 
	pkd_22_2: 
	pkd_21_2: 
	pkd_20_2: 
	pkd_19_2: 
	pkd_18_2: 
	pkd_17_2: 
	pkd_16_2: 
	pkd_15_2: 
	pkd_14_2: 
	pkd_13_2: 
	pkd_12_2: 
	pkd_11_2: 
	pkd_10_2: 
	pkd_9_2: 
	pkd_8_2: 
	pkd_7_2: 
	pkd_6_2: 
	pkd_5_2: 
	pkd_4_2: 
	pkd_3_2: 
	pkd_2_2: 
	pkd_1_2: 
	fin_PKD_1: 
	fin_PKD_2: 
	fin_PKD_3: 
	fin_PKD_4: 
	fin_PKD_5: 
	fin_PKD_7: 
	fin_PKD_6: 
	fin_PKD_8: 
	fin_PKD_9: 
	fin_PKD_10: 
	fin_PKD_12: 
	fin_PKD_11: 
	fin_PKD_13: 
	fin_PKD_14: 
	fin_PKD_15: 
	fin_PKD_16: 
	fin_PKD_17: 
	fin_PKD_18: 
	fin_PKD_19: 
	fin_PKD_20: 
	fin_PKD_1_2: 
	fin_PKD_2_2: 
	fin_PKD_3_2: 
	fin_PKD_4_2: 
	fin_PKD_5_2: 
	fin_PKD_6_2: 
	fin_PKD_8_2: 
	fin_PKD_7_2: 
	fin_PKD_9_2: 
	fin_PKD_10_2: 
	fin_PKD_12_2: 
	fin_PKD_11_2: 
	fin_PKD_13_2: 
	fin_PKD_14_2: 
	fin_PKD_15_2: 
	fin_PKD_16_2: 
	fin_PKD_17_2: 
	fin_PKD_18_2: 
	fin_PKD_19_2: 
	fin_PKD_20_2: 
	Check_100: Off
	Check_13: Off
	Wiodące PKD_1: 
	Wiodące PKD_2: 
	Wiodące PKD_3: 
	Wiodące PKD_4: 
	Wiodące PKD_5: 
	pkd_1: 
	pkd_2: 
	pkd_3: 
	pkd_4: 
	pkd_5: 
	pkd_6: 
	pkd_7: 
	pkd_8: 
	pkd_9: 
	pkd_10: 
	pkd_11: 
	pkd_12: 
	pkd_13: 
	pkd_14: 
	pkd_15: 
	pkd_16: 
	pkd_17: 
	pkd_18: 
	pkd_19: 
	pkd_20: 
	pkd_6‑2: 
	pkd_7‑2: 
	pkd_8‑2: 
	pkd_9‑2: 
	pkd_10‑2: 
	pkd_11‑2: 
	pkd_12‑2: 
	pkd_13‑2: 
	pkd_14‑2: 
	pkd_15‑2: 
	pkd_16‑2: 
	pkd_17‑2: 
	pkd_18‑2: 
	pkd_19‑2: 
	pkd_20‑2: 
	pkd_1‑2: 
	pkd_2‑2: 
	pkd_3‑2: 
	pkd_4‑2: 
	pkd_5‑2: 
	pkd_1‑3: 
	pkd_2‑3: 
	pkd_3‑3: 
	pkd_4‑3: 
	pkd_5‑3: 
	Text1: 
	Check_14: Off
	Check_16: Off
	Check_15: Off
	Check_17: Off
	Text2: 
	Imie i nazwisko / Nazwa_1: 
	Ilośćudziałów 1: 
	Imię i nazwisko / Nazwa_2: 
	Ilośćudziałów 2: 
	Imię i nazwisko / Nazwa_3: 
	Ilośćudziałów 3: 
	Imię i nazwisko / Nazwa_4: 
	Ilośćudziałów 4: 
	Check_18: Off
	Check_19: Off
	Text4: 
	Check_20: Off
	Check_23: Off
	Check_25: Off
	Check_21: Off
	Check_24: Off
	Text11: 
	Text11a: 
	Text12: 
	Text12a: 
	Check_31: Off
	Check_22: Off
	Check_22-2: Off
	Text130: 
	Text144: 
	Text131: 
	Text145: 
	Text132: 
	Text146: 
	Text133: 
	Text147: 
	Text134: 
	Text148: 
	Text135: 
	Text149: 
	Text136: 
	Text150: 
	Text137: 
	Text151: 
	Text138: 
	Text152: 
	Text139: 
	Text153: 
	Text140: 
	Text154: 
	Text141: 
	Text155: 
	Text142: 
	Text156: 
	Text143: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text167: 
	Text159: 
	Text168: 
	Text160: 
	Text169: 
	Text161: 
	Text170: 
	Text162: 
	Text171: 
	Text163: 
	Text1372: 
	Text164: 
	Text173: 
	Text165: 
	Text174: 
	Text166: 
	Text175: 
	Text163a: 
	Text1372a: 
	Check_26: Off
	Check_27: Off
	Text43: 
	Check_32: Off
	Text9: 
	Text43a: 
	Text9a: 
	Check_28: Off
	Check_29: Off
	Check_30: Off
	Text7: 
	Check_33: Off
	Check_34: Off
	Check_35: Off
	Text8: 
	Text7a: 
	Text8a: 
	Check_28-3: Off
	Check_29-3: Off
	Check_30-3: Off
	Text7-3: 
	Text7a-3: 
	Check_33-3: Off
	Check_34-3: Off
	Check_35-3: Off
	Text8-3: 
	Text8a-3: 


