Wystawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska”
ul. Nowopolska 12/14
91-712 Łódź
Odbiorca:
Nazwa: .………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..
Adres: …...…………………………..
……………………………………….….
Telefon: ….……………………………

OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
2. (Dz.U.2021.685 t.j.) oświadczam, że jako Odbiorca wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur
VAT, duplikatów faktur i ich korekt oraz not korygujących w formie elektronicznej w formacie
nieedytowalnym PDF.
3. 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.
Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.
…………………………………………………………………………………………………
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym
adresie.
5. Niniejsza akceptacja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
6. 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.
7. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż Wystawca przesyła faktury VAT z adresu
e-mail: powiadomienia@smdm.lodz.pl gwarantując autentyczność ich pochodzenia
oraz integralność treści.
……………………………….
czytelny podpis odbiorcy faktury

Klauzula informacyjna
faktury przesyłane drogą elektroniczną
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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) informujemy, że:
ADMINISTRAOR DANYCH

INSPEKTOR
OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCA DANYCH

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI
DO
ORGANU
NADZORCZEGO

PRZEKAZANIE DANYCH
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI,
PROFILOWANIE
OKRES ARCHIWIZACJI

PODANIE DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „DołyMarysińska” z siedzibą przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi, reprezentowana
przez Zarząd.
Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez nr tel. 42 656-22-93, bądź adres
e-mail: sekretariat@smdm.lodz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym – w sprawach
związanych z Pani/Pana danymi – można się kontaktować pod adresem e-mail:
magdalena@kuszmider.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
a) W celu wykonania ciążących na Spółdzielni 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);
b) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
c) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celu, dla jakiego zgoda została wyrażona (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Administrator przetwarza Pani/Pana dane w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana
dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne
przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące
uprawnienia:
a. Dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. Żądania ich sprostowania;
c. Ograniczenia przetwarzania;
d. Usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji;
e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Podanie danych osobowych w Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych
drogą elektroniczną jest dobrowolne i stanowi warunek przesłania faktur
na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
Skargi należy kierować na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, organizacji
międzynarodowej, nie będą profilowane.
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnych
do realizacji
obowiązku
prawnego
ciążącego
na Administratorze
oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
Podanie danych osobowych w Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych
drogą elektroniczną jest dobrowolne i stanowi warunek przesyłania faktur
na wskazany przez Panią/Pana adres mailowy.

