
Zgoda, oświadczenie na wysyłanie faktur drogą elektroniczną

Dane klienta:
Nazwa: ….....................................

Adres: ….....................................

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

NIP:                  ….....................................

PESEL: …………………………….

1. Będąc uprawnionym do reprezentowania podmiotu wskazanego powyżej, zgodnie z art. 106n ust. 1

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur,

duplikatów  tych  faktur  oraz  ich  korekt,  w  formie  elektronicznej  sporządzanych  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  prawa przez  Miejskie  Zakłady  Komunalne  Sp.  z  o.o.  w  Witnicy,

jednocześnie zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (RODO) 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w

niniejszej zgodzie, oświadczeniu w celu w niej określonej.    

2.  Zobowiązuję  się  przyjmować  faktury,  o  których  mowa  w  pkt.1  niniejszego  oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie

faktur drogą elektroniczną.

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.

Adres e-mail: ….....................................................................................................................

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

5.  Oświadczam,  że  mam  świadomość,  iż  niniejsze  oświadczenie  może  zostać  wycofane,  

w następstwie, czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy

drogą  elektroniczną,  począwszy  od  dnia  następnego  po  otrzymaniu  powiadomienia  o  wycofaniu

akceptacji.

Data ......................                                               Podpis klienta ..........................................

Zgodę, oświadczenie należy przesłać Pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby MZK Sp. z o.o. w 
Witnicy, ul. Kosynierów Mirosławskich 1.

Klauzula
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy:
-Administratorem  Państwa  danych  osobowych  są  Zakłady  Komunalne  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kosynierów  Mirosławskich  1,  66-460  Witnica,

biuro@mzk.witnica.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator  danych  osobowych  przetwarza  Państwa  dane  osobowe  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  na  podstawie
udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c) i lit. e) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych;  wyłącznie w zakresie i  celu określonym w powyższej
zgodzie, oświadczeniu
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i
podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych
stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii;
prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania
usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanej zgody, oświadczenia. Zgoda, oświadczenie bez
podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzone.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane,  nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym.
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