
OŚWIADCZENIE 
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1) Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 
          w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania   
          oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej           
          (Dz. U. 2010 nr 249  poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów  
          tych faktur oraz ich korekt, w  formie elektronicznej przez Zakład Usług  
          Komunalnych w Gaworzycach ul. Dworcowa 95,  59-180 Gaworzyce. 

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.    

………………………………………………. 

                                                                                       (miejscowość, data i podpis) 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na odwrocie oświadczenia. 
 
 
 
 
 
 

DANE KLIENTA 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania:  

 

 

PESEL  

 

Adres punktu poboru wody i 

odbioru ścieków 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych 

1. Administrator Pani/Pana danych: Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach, ul. Dworcowa 

95, 59-180 Gaworzyce. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iodo@gaworzyce.com.pl 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna | czas przechowywania 

• Przyjęcie oświadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie 

elektronicznje, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z 

ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

4. Okres przechowywania 5 lat od zakończenia umowy. 

5. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:, Prawo żądania dostępu do danych, Prawo żądania 

sprostowania danych, Prawo żądania usunięcia danych, Prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania, Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, Prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne do 

przyjęcia oświadczenia i przesyłania faktur drogą elektroniczną. 

 


