
OŚWIADCZENIE   

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
 
 
Dane klienta: 
 
Imię:  …................................. 
 
Nazwisko: …................................. 
 
Adres:   …................................. 
 
  …................................. 
 
 
 
 
 
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012  

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 

udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528) 

wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie 

elektronicznej przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 

WYSOWEJ, 38-316 WYSOWA – ZDRÓJ 69 

 

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 .......................................... 
 
Obowiązek informacyjny (art. 13 ) RODO: 

1. Administratorem danych jest ZGKIM w Wysowej e-mail: sekretariat.zgkim@usciegorlickie.pl, inspektor ochrony 
danych e-mail: iod.zgkim@usciegorlickie.pl 

2. Podanie danych jak nr telefonu i adres e-mail jest dobrowolne. Zgodnie z przedstawioną wyżej informacją, 
zgoda (art. 6 ust 1 lit. a) na ich przetwarzanie może być cofnięta.  

3. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim. 
4. Przysługują Państwu prawa takie jak dostępu do danych, poprawiania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia itp.  
5. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

Przysługuje Państwu również prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
 
 



Oświadczenie proszę przesłać na adres: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej 
38-316 Wysowa – Zdrój 69 
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