
 
OŚWIADCZENIE   

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
 
Dane klienta: 
 
Nazwa: _________________________________________________________ 
 
Adres:  _________________________________________________________ 
 
            _________________________________________________________ 
 
NIP : _________________________________________________ 
 
 
1. Działając na podstawie art.2. pkt 31 i 32  Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 

towarów i usług j (tekst jednolity Dz. U. 2020 nr 106 ze zm.) wyrażam zgodę na 

przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej 

przez : 

 Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu 

 ul. Wyspiańskiego 3 

 39-400 Tarnobrzeg 

 NIP 867-000-34-53 

 

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 drogą elektroniczną. 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail. 

 

     Adres e-mail: ______________________________________________________ 

 

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

o nowym adresie. 

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać 

wycofane, w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i 

przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego 

po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

 

 

 

Data _________________                             _______________________________ 
         (podpis klienta) 

 

 

- odwrócić - 
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OŚWIADCZENIE 

 

1. Wskazuję do kontaktu nr tel. ___________________. 

2. Wyrażam zgodę na dokonywanie doręczeń korespondencji ze Spółdzielni w formie 

elektronicznej ze skutkiem prawnym doręczenia na adres e-mail: 

_________________________________*. 

3. Upoważniam do odbioru korespondencji doręczanej przez Spółdzielnię oraz do 

otrzymywania informacji od Spółdzielni: * 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

4. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
a) Administratorem danych osobowych jest Tarnobrzeska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu adres: 39-400 

Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 3, nr tel. (15) 822 57 78, email 

biuro@tsm.tarnobrzeg.pl  

b) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) RODO  

w celu wykonania:  

 czynności koniecznych przed zawarciem umowy,  

 wykonania umowy, 

 archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy, przez administratora lub 

przez stronę trzecią.  

c) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: 

osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione 

interesy. 

d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji 

międzynarodowych. 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

umowy oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo do żądania 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania 

danych oraz  przenoszenia danych.   

g) Każdy kogo dane są przetwarzane przez Spółdzielnię ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

h) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. 

i) Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania. 

5. Zobowiązuję się do poinformowania Wspólników, pracowników, współpracowników, 
osób wskazanych do kontaktu o w/w informacjach. 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

      _____________________________ 
                                                                            (data i czytelny podpis)  
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