Zgoda na przesyłanie e-faktur

Margonin, dnia __ __ 2022 r.
Odbiorca Usług

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

………………………………………….
………………………………………….
(Adres)

Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o.

…………………………

ul. Kościuszki 13

Nr Nabywcy

64-830 Margonin

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że z dniem ……………………….. wyrażam zgodę na:
□ wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej za usługi świadczone przez ZUK
w Margoninie Sp. z o. o.
(Art. 106 g, 106 m, 106 n ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685 ze. zm.)).

1. Akceptuję faktury VAT wystawiane i otrzymywane przeze mnie w formie elektronicznej.
2. Akceptuję duplikaty faktur wystawiane i otrzymywane przeze mnie w formie elektronicznej, a wystawione do
faktur wystawionych w formie elektronicznej.
3. Akceptuję korekty faktur wystawiane i otrzymywane przeze mnie w formie elektronicznej, a wystawione do
faktur wystawionych w formie elektronicznej.
4. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego Oświadczenia, w formie
papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wysyłkę w formie
elektronicznej.

Adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury i/lub informacje o istotnych zdarzeniach:

(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i nieobowiązkowe oraz może
zostać przeze mnie zmienione lub cofnięte w formie pisemnej lub elektronicznej. W następstwie tego wystawca
faktur utraci prawo do wystawiania odbiorcy faktur w formie elektronicznej, począwszy od następnego dnia po
dniu, w którym wystawca otrzymał powiadomienie od Odbiorcy o wycofaniu zgody.
Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o. o. Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: z którym można skontaktować się w siedzibie administratora lub za
pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl
Dla adresu e-mail obowiązują takie same standardy ochrony danych osobowych, jak dla pozostałych danych
niezbędnych do zawarcia umowy i świadczenia przez ZUK w Margoninie Sp. z o. o. usług. Szczegółowe
informacje znajdują się w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych przez ZUK w Margoninie
Sp. z o. o dostępnej na stronie: http://bip.zukmargonin.pl/.

Czytelny podpis Odbiorcy usług

