
OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

Dane Odbiorcy: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy 

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

Adres ............................................................................................................................................ 

NIP/Pesel ..................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy ..................................................................................................................... 

Dane wystawcy faktur: 

Sprzedawca: Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, NIP 591-15-68-498 

Wystawca: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, e-mail faktura@zkgk.koscierzyna.pl, 

1. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT 

wystawianych za usługi świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, zgodnie  

z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. 2004 Nr 54 

poz. 535  z późn. zm. ). 

2. Proszę/Prosimy o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: 

 

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

 

Faktury przesłane na ten adres uznaje się za skutecznie doręczone. 

3. Zmiana adresu e-mail wskazanego do otrzymywania elektronicznych faktur lub wycofanie 

niniejszego oświadczenia wymaga formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia na adres: 

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna, Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna  

lub e-mail faktura@zkgk.koscierzyna.pl. Skutkuje to począwszy od dnia następnego po otrzymaniu 

oświadczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku faktury wysyłane na adres 

podany w ust. 2 będą uznawane za skutecznie doręczone. 

4. Zobowiązuję/jemy się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia 

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 

przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania oraz o możliwości cofnięcia zgody. 

 

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

/miejscowość, data/        /podpis Odbiorcy/ów 
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Klauzula informacyjna  
– FAKTURY ELEKTRONICZNE 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) dalej „RODO" informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna 
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Komunalnego  z siedzibą Stare Nadleśnictwo 5  zwany dalej 
Administratorem.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- art. 6 ust 1 lit. a   - wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na podstawie 
przesłanego oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną – przez 
okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji umowy (świadczenia usługi),  działań 
reklamacyjnych oraz podatkowo – rachunkowych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych. 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym 
podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane 
mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, 
techniczną                        i  informatyczną  ZKGK.  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, 
które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,                     

w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje 
Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania 
danych osobowych oraz kopii danych, 
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy 
zmianie lub zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do 
ich przechowywania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa. 

 

      
      
 
                                   Dyrektor Zakładu Komunalnego  

          Gminy Kościerzyna 
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