
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

Dane Odbiorcy:  

Imię i nazwisko/Nazwa firmy 

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

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

Adres....................................................................................................................  

NIP/Pesel .............................................................................................................  

Telefon kontaktowy..............................................................................................  

Dane wystawcy faktur:  

Nazwa: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sportowej 3 (63-005 

Kleszczewo), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693779, REGON: 367672324 

NIP: 7773288484. 

 

1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT 

wystawianych za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., zgodnie z art. 

106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 r. poz. 

931 z późn. zm.). 

2. Proszę/Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Faktury przesłane na ten adres uznaje się za skutecznie doręczone.  

3. Zmiana adresu e-mail wskazanego do otrzymywania elektronicznych faktur lub wycofanie 

niniejszego oświadczenia wymaga formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia na adres Zakładu 

Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o., co odnosi skutek począwszy od dnia następnego po otrzymaniu 

oświadczenia. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku faktury wysyłane na adres podany w 

ust. 2 będą uznawane za skutecznie doręczone.  

4. Zobowiązuję/jemy się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w 

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

faktur drogą elektroniczną.  

 

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż Administratorem moich danych osobowych jest Zakład 

Komunalny w Kleszczewie sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Sportowej 3 (dalej: „Spółka”). 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych poprzez 

Adres e-mail: jod@zk.kleszczewo. Podane w niniejszym oświadczeniu dane będą przetwarzane na 

podstawie udzielonej przeze mnie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną – art. 6 ust 1 lit. a 

mailto:jod@zk.kleszczewo


RODO. Odbiorcami moich danych osobowych będą m.in. pracownicy i współpracownicy Spółki, organy 

władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe w zakresie, w jakim zostały im powierzone. Zostałem poinformowany, że 

w zakresie moich danych osobowych przysługuje mi prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania 

danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO a także 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane dotyczące numeru 

telefonu oraz i adresu e-mail będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Pozostały zakres 

danych będzie przetwarzany przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz 

wykonywania przez Spółkę obowiązków prawnych, nakazujących Spółce przechowywać dane, a także 

przez okres, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne lub dochodzić swoich praw 

związanych z realizacją umowy, w szczególności dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest 

dobrowolne.  

 

 

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

        miejscowość i data                                                                                   podpis Odbiorcy/Odbiorców 

 

 


