
Załącznik Nr 1 do Regulaminu wystawiania I przesyłania 
faktur w formie elektronicznej przez Zakład Obsługi Gminy 
w Rzekuniu”

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

 ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  
 

Odbiorca faktur:   

Imię i nazwisko/nazwa firmy ..................................................................................................……………….....

Adres (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy)  .............................…………………………..

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

Telefon kontaktowy.................................................................................................................................………

W przypadku firmy  NIP...................…………....................Regon.................................................................…

wpisany do rejestru/ewidencji działalności gospodarczej ..........................……………………………………….

prowadzonego przez Sąd/Urząd................................................................……………………..........................

pod numerem...............................................................................................................................………….…..

 Wyrażam zgodę (art. 6 ust 1 lit b, f )  na wystawianie i przesyłanie przez Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia
1B, 07-411 Rzekuń  faktur VAT, duplikatów faktur i korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r poz. 2174 ze zm.).

Ja  niżej  podpisany/a  jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
wynikającej  z art.  233 par 1 KK i  oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i  składam
je dobrowolnie.  
 
Faktury elektroniczne w formacie PDF będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej  na niżej wskazany
adres email:

__________________________________________________________________________________ 
(prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI) 

……………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(podpis Odbiorcy)



   Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu może wystawiać w/w dokumenty (faktury
VAT, duplikaty faktur, korekty faktur) także w formie tradycyjnej czyli w formie papierowej.
  Oświadczam, że otrzymane przeze mnie faktury  czy to w formie elektronicznej  czy też w formie papierowej jestem
zobowiązany/a opłacać w terminie.
   W  przypadku  zmiany  wyżej  wymienionego  adresu  e-mail  zobowiązuję  się  do  pisemnego  lub  za  pomocą  skrzynki
elektronicznej powiadomienia Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu o dokonanej zmianie.
   Oświadczam,  że  mam  świadomość  i  wiedzę  że  Administratorem  Danych  jest  Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu
reprezentowany przez Dyrektora oraz, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną oraz Regulaminem faktur przesyłanych
drogą elektroniczną dostępnych na stronie  internetowej www.  rzekun  .pl  . Moje dane będą przetwarzane w celu wystawiania
faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących. Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości informację
o przysługującym  mi  prawie  do  wglądu  w  dane  osobowe,  do ich  poprawiania  oraz  do  wyrażenia  sprzeciwu
co do ich przetwarzania czy też cofnięcia zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail, co będzie skutkowało przesyłaniem
faktur w formie papierowej.

 

……………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(podpis Odbiorcy)

KLAUZULA ZGODY INFORMACYJNEJ  

W związku z Rozporządzeniem 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
informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych  jest  Zakład  Obsługi  Gminy  w  Rzekuniu,  ul. Kolonia 1b,  07-411
Rzekuń.

2. W  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  Administrator  wskazuje  Inspektora  Ochrony  Danych,
z którym można kontaktować się przez adres e-mail: io  do@rt-net.pl   

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b, e  RODO 
4. Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa związanymi

z celem przetwarzania danych lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku
wyrażenia  przez  Panią  /Pana  zgody  na  przetwarzanie  danych  po  wygaśnięciu  umowy,  do  czasu  wycofania
tej zgody.

6. Celem  przetwarzania  danych  jest  spełnienie  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie  gminnym   (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  994  ze  zm.),  przesyłania  faktur  w  formie  elektronicznej,
powiadomień  SMS,  realizacji  działań  związanych  z  ustawą  o  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  w  celu
archiwizacyjnym.

7. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.

8. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa  a także  podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Zakładu Obsługi Gminy m.in. operatorom pocztowym i telekomunikacyjnym, firmom
kurierskim, firmom dostarczającym usługi informatyczne, usługi poczty elektronicznej, bankom.

9. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO),
d) ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przeniesienia danych (art. 20 RODO),
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

10. Administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  wszelkie  środki  fizycznej,  technicznej  i  organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

……………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(podpis Odbiorcy)
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