
OŚWIADCZENIE 
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Dane klienta: 
 
Imię:…………………………………  Nazwisko:………………………………. 
 
Nazwa Firmy:…................................................... (dotyczy firm) 
 
Adres: …..................................................................................... 
 
NIP:……….......................... (podanie numeru NIP dotyczy firm) 
 
Numer umowy…………………………………………… 
 
Telefon:  …………………………(podanie numeru telefonu jest dobrowolne) 
 
Adres e-mail:……………………………………………. 
 
1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106, z późn. zm.) wyrażam/my zgodę na przesyłanie faktur, 
duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Eco Team Service Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodygowicach, przy ul. Piłsudskiego 75. 
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 elektroniczną na podany powyżej adres e-mail. 
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym 
adresie. 
 

Data ......................    Podpis klienta .......................................... 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) – informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach, przy ul. 

Piłsudskiego 75 34-325 Łodygowice. 

2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, 

można kierować do inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: iod@eco-ts.pl lub pisząc na adres administratora. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody na podstawie 

przesłanego oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową przesyłania 

faktur w formie elektronicznej. 

5. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.  

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych stosownymi umowami 

powierzenia. 

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat podatkowych od daty zakończenia współpracy lub 

przez okres  wymagany odrębnymi przepisami prawa. 

8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

9. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie 

z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym 

profilowaniu. 

11. Podanie dodatkowych danych ułatwiających kontakt z Państwem  jak numer telefonu jest dobrowolne.  


