
OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI  FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Dane klienta: 
 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

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

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

NIP:      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur 

oraz ich korekt w formie elektronicznej przez: 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.  

74-500 Chojna, ul. Słowiańska 1  

NIP 858 16 63 165 

2. Przesyłane  faktury wysyłane będą WYŁĄCZNIE z adresu e-mail: efaktury@pukchojna.pl 

 
 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną  na adres e-mail: 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Jednocześnie 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. 

 

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

 

6. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca 

faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Klienta  drogą elektroniczną, począwszy 

od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

7. Wysyła faktur drogą elektroniczną nastąpi od następnego miesiąca po  dostarczeniu podpisanego 

oświadczenia do siedziby Spółki.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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), informujemy: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie 
Sp. z o.o. adres: ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna, adres e-mail: sekretariat@pukchojna.pl, tel. 91 414 
16 44. 
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b) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować                                                  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@pukchojna.pl pod numerem 
telefonu 91 414 16 44; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 
c) Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody na podstawie 
przesłanego oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia, 
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia/dochodzenia roszczeń lub w obronie przed roszczeniami (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO). 
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować 
odmową przesyłania faktur w formie elektronicznej. 
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji.  
f) Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp: pracownicy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., współpracujące z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie 
Sp. z o.o. firmy prawnicze i informatyczne.  
g) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 
h) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
i) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
             
 

 

 

Data: ……………………………….                    Podpis Klienta: ………………………………..……………………………………… 
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