Załącznik nr 2
do Regulaminu wystawiania
i przesyłania faktur drogą
elektroniczną
WYCOFANIE OŚWIADCZENIA O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ / ZGODY 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 WYCOFUJE ZGODĘ NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ przez Gminę Sicienko z siedzibą przy ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko.
Jednocześnie jestem świadoma/y, że niniejsze wycofanie zgody zacznie obowiązywać w ciągu 7 dni
od dnia odebrania niniejszego powiadomienia, co zostanie potwierdzone zwrotnym e-mailem.
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 KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

1
2

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

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: ……………………………….

