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Potwierdzenie przyjęcia formu|arza pJzekazania danych
do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych

do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiei

Niniejszym potwierdza się przyjęcie w dniu 07 |ipca 2003 r. formularza przekazania danych

do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu zgodnie z

wymogami ań. 8 Ustawy z dnia 30 marca 200| r. o Kosmetykach oraz rozpoŹ4dzenia Ministra

Zdtowia z dnia || czerwc^ 2002 r. w spmwie określenia wzoru formularza przckazania darrych do

Kmjowego Systcmu Infomowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich

gromadzenia w tym systemie.
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Zemski systóm informace o kosmeticki'ch plipraYcich
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V ł'odżi. dne 25'09'2003

Potvrzeni o piijeti formulóre o predńn. ńdajt
do Zemskóho systómu informace o kosmetickj'ch pripravcich

uvódćnfch do obratu na ńzemi Po|skó republiky

Timto se potvrzuje piłeti dne 07. ćerv€nce 2003 formulóie o piedóni ldajń do
Zemskćho systćmu informace o kosmetickich piipravcich uvódón:i'ch do obratu
v sou|adu s pożadavky ć|' zókona ye dne 30' blezna 200l o kosmetickich plipravcich,
jakoż i Vyhlóśky ministra zdravotnictvi ze dne l l. ćervna 2002 ve vćci stanoveni vzoru
formulńie o piedóni udajó do Zemskeho systćmu informace o kosmeticklch piipravcich
uvódćnych do obratu'jakoż i zprisobujejich shromażdbvźni v tomto syslćmu'

'Jmetovka s obsąhen:
zemski systćm informace o kosmetickich piipravcich .
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