
OŚWIADCZENIE   

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 

 

Dane klienta: 

 

 

Imię i nazwisko / Nazwa: ………............................................................................. 

 

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

 

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

 

 ………………………………………………………………………………... 

 

NIP : …............................................................................................................. 

 

 

 

 

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  Gminne 

Wodociągi i Kanalizacja w Skarszewach, ul. Polna 33 83-250 Skarszewy 

 

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

 
 
 

 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gminne Wodociągi i Kanalizacja  

w Skarszewach ul. Polna 33, 83-250 Skarszewy 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych  

w powszechnie obowiązujących przepisach. 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

5. Ma ani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@gwik-skarszewy.pl 

 

 

 

 

        ________________________ 

         (data, podpis) 

 
 


