Miejscowość………………………………………., dnia …………………….. r

Odbiorca/Nabywca
………………………….………………………….
ul. ……………………………………………….
…………………………………….………………
PESEL/NIP……………..……………….……….

OŚWIADCZENIE – AKCEPTACJA
dot. zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną w związku z rozporządzeniem parlamentu europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych - RODO
Na podstawie Art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług oświadczamy, że jako Odbiorca/Nabywca
wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur, korekt faktur, duplikatów faktur oraz not korygujących (dalej osobno
lub razem nazywanych: „fakturami”) wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przez
Sprzedawca: Gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, NIP 728-255-36-75
Wystawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu, z/s w Wiśniowej Górze,
ul. Piekarnicza 6/10, 95-020 Andrespol
począwszy od dnia ………………………
Adres konta e-mail, z którego Wystawca/Sprzedawca będzie wysyłał faktury to:
faktury@zgk.andrespol.pl
Adres konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy, na które Wystawca będzie wysyłał faktury to:
.................................................................................................................................................
Zmiana adresu konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy do obsługi faktur wymaga powiadomienia
Wystawcy/Sprzedawcy w formie pisemnej lub w formie e-mail na wyżej wymieniony adres
Wystawcy/Sprzedawcy.
Faktury będą przesyłane przez Wystawcę/Sprzedawcę w formacie pliku PDF gwarantującym autentyczność
jej pochodzenia oraz integralność treści.
W przypadku przesyłania faktur będących dokumentami korygującymi, Odbiorca/Nabywca zobowiązuje się
niezwłocznie zwrotnie potwierdzić, na adres konta e-mail Wystawcy/Sprzedawcy, z którego zostały otrzymane,
datę ich otrzymania.
Wycofanie akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje na podstawie
oświadczenia Odbiorcy/Nabywcy złożonego w formie pisemnej lub w formie e-mail na wyżej wymieniony adres
Wystawcy/Sprzedawcy. Wystawca/Sprzedawca faktur traci prawo do przesyłania Odbiorcy/Nabywcy faktur w
formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie od Odbiorcy/Nabywcy o
cofnięciu akceptacji.
Ja niżej podpisana/y/i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych w podanym wyżej zakresie
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu w Wiśniowej Górze
przy ul. Piekarniczej 6/10 w celu wysyłania faktur dotyczących dostarczania wody i odbiór ścieków oraz opłat
abonamentowych.

…………………………………………………………
Podpis Odbiorcy/Nabywcy

Informujemy że:
1.Administratorem danych powyżej wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: Zakład
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze 95-020 przy ul. Piekarniczej 6/10;
2.Celem zbierania danych jest możliwość przekazywania Odbiorcy faktur drogą elektroniczną;
3.Przysługuje Panu/Pani/Państwa prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych jak również prawo cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przekazywania faktur dotyczących dostarczania wody,
odbioru ścieków i opłat abonamentowych. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwa realizacja
przekazywania dokumentów płatności za pośrednictwem e-mail
5.Dane udostępnione przez Pana/Panią/Państwa nie będą udostępniane osobom trzecim.
6.Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7.Dane udostępnione przez Pana/Panią/Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
8.* Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) traktowane jest jako wyrażenie zgody na przesyłanie
faktur drogą elektroniczną.

…………………………………………………………
Podpis Odbiorcy/Nabywcy
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