Załącznik nr 1
do Regulaminu wystawiania
i przesyłania faktur drogą
elektroniczną
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ / ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ

A.1. Wypełnić gdy odbiorcą faktur (osoba fizyczna nie prowadząca działalności
gospodarczej, nie posiadająca osobowości prawnej)
Imię
Nazwisko
Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Telefon
kontaktowy
A.2. Wypełnić w przypadku działalności gospodarczej, osoby prawnej
Nabywca
(nazwa i adres)
Odbiorca1
(nazwa i adres)
NIP

A.3. Adres e-mail na który będą wysyłane za pomocą poczty elektronicznej
faktury elektroniczne2

Ja niżej podpisana/y WYRAŻAM ZGODĘ (art. 6 ust 1 lit b,f RODO) na wystawianie i przesyłanie
przez Gminę Sicienko ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko faktur VAT, duplikatów faktur i korekt do faktur
w formie elektronicznej zgodnie z Ustawą 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018.)
Jednocześnie jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
wynikających z art. 233 § 1 KK i oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i składam je
dobrowolnie.

Miejscowość i data: …………………………… Podpis Odbiorcy: ………………………………

NA ODWROCIE PROSZĘ PODPISAĆ NIEZBĘDNE ZGODY I OŚWIADCZENIA

1
2

Wypełnić w przypadku gdy nazwa i adres odbiorcy różni się od nazwy i adresu nabywcy faktury.
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Pozostałe oświadczenia i zgody:
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Gmina Sicienko może wystawiać w/w dokumenty (faktury,
duplikaty faktur, korekty faktur) także w formie tradycyjnej czyli w formie papierowej.
Oświadczam, że otrzymywane przeze mnie faktury czy to w formie elektronicznej czy też w formie
papierowej jestem zobowiązana/y opłacać w wyznaczonym terminie.
W przypadku zmiany podanego w części A.3. adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego lub
za pomocą skrzynki elektronicznej powiadomienia Gminy Sicienko o dokonanej zmianie.
Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Sicienko reprezentowany przez Wójta Gminy Sicienko oraz, że zapoznałem się z Klauzulą
informacyjną ora Regulaminem faktur przesyłanych drogą elektroniczną dostępnych na stronie
www.bip.sicienko.pl oraz w zakładce RODO. Moje dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktur,
duplikatów faktur, faktur korygujących. Dane które podaję są dobrowolne i przyjmuje do wiadomości
informację o przysługującym mi prawie do wglądu w dane osobowe, do ich poprawiania oraz wdrożenia
sprzeciwu co do ich przetwarzania czy też cofnięcia zgody na przetwarzanie mojego adresu e-mail, co
będzie skutkowało przesyłaniem faktur w formie papierowej.

Miejscowość i data: ………………………… Podpis Odbiorcy :……………………………………

KLAUZULA ZGODY INFORMACYJNEJ
✓ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania danych osobowych w
Urzędzie Gminy w Sicienku, Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych
jest: Wójt Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
✓ Informacje szczegółowe na stronie internetowej.
✓ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r, informujemy że w przypadku przetwarzania danych osobowych
Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Właściciel Kancelarii Doradczej Partner System Arnold Paszta ul. Jaśminowa 17;
86-005 Lipniki
✓ Informacje szczegółowe zawarte zostały w Polityce prywatności na stronie internetowej
kancelarii.
✓ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejscowość i data:…………………………….. Podpis Odbiorcy:………………………………...

