
Załącznik Nr 1 do Umowy

Wystawca:
Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Szczerców
ul. Tenusa 28
97-420 Szczerców Odbiorca:

Nazwa: …………………………………………

…………………………………………..

Adres:…………………………………………..

……………………………………….….

Telefon:…………………………………………

ZGODA 

NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

1. Działając na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług oświadczamy, że jako
Odbiorca wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, duplikatów faktur i ich korekt oraz not
korygujących w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym PDF.

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 droga elektroniczną.

3. Proszę o przesłanie faktur drogą mailowa na podany poniżej adres e-mail.

………………………………………………………………………………………………………

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

5. Dane podane przez Odbiorcę w przedmiotowej zgodzie będą wykorzystywane w celu przesyłania
faktur i informacji o fakturach.

6. Niniejsza akceptacja zostaje udzielona na czas nieokreślony.

7. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane , w
następstwie czego Wystawca faktur VAT traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur VAT do
odbiorcy  drogą  elektroniczną,  począwszy  od  dnia  następnego  po  otrzymaniu  powiadomienia  o
wycofaniu akceptacji.

8. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym , iż Wystawca przesyła faktury VAT z adresu
e-mail: zgk@szczercow.org gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

……………………………….
    czytelny podpis odbiorcy faktury

Klauzula informacyjna

mailto:zgk@szczercow.org


Zgodnie z art. 13  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej
RODO, informujemy, że Zakład Usług Komunalnych Gminy Szczerców (Zakład) przetwarza dane osobowe. Szczegóły dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdują się w poniższej Klauzuli informacyjnej.

1. Administratorem danych jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców, 97-420 Szczerców, ul. Tenusa 28,
tel 44 631 84 77.

Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych:  
kontakt@iszd.pl

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

a) w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy na świadczone przez Zakład usługi dotyczącej ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028, z późn. zm.);  
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania ciążących na Zakładzie obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania 
i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej 
prawem;  dane  te  będą  wykorzystywane  przez  czas  wykonywania  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa,  jak  
również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem        
Zakładu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 
lit. a RODO)

3. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisu prawa  lub umów powierzenia zawartymi z podmiotami        
świadczącymi rzecz Zakładu usługi.

4. Zakład nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych:

a) Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do            
zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź     
nienależytego wykonania umowy

b) Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  Zakład przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
z umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Zakład nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.

7. Przysługuje Państwu uprawnienie do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) sprzeciwu,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami             
prawa – skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) wycofania zgody.

8. Podanie danych osobowych  w Zgodzie na przesyłanie faktur drogą elektroniczną jest dobrowolne i stanowi warunek           
przesłania faktur na wskazany przez Państwa adres mailowy. Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną dostępny na 
stronie Zakładu.

……………………………….
    czytelny podpis odbiorcy faktury

mailto:kontakt@iszd.pl

