
OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Dane klienta:  

Nazwa:…......................................................................................................................................   

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

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

NIP : …...........................  *Numer telefonu…………………., *Numer klienta…………….. 
 

Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów 

tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej wystawionych przez: 
 

Nazwa:  Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

 

Adres:    05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56 

NIP:      125-133-48-45 

E-mali:            biuro@zgkim-tluszcz.pl,     faktury@zgkim-tluszcz.pl 

 

 

1. 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.    

 

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

 

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

 

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

adresie.   

 

4. 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 .......................................... 

 

 

*  dane nieobowiązkowe 
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Klauzula informacyjna administratora danych 

1. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach zawarcia, obsługi, rozwiązania 

niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą). 
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, 

ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz. 

2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, w tym do celów archiwizacji. 

3. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Zakładu). 

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych 

 i ich poprawiania za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu. 

5. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. 

6. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu 

ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. 

7. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 
 

 

 

 

 

………………………………………................. 
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