
Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych 
 
Niniejszym Agencja Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż zamierza wprowadzić do stosowania faktury elektroniczne. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w takim przypadku wymagane jest zarówno wystawienie, jak i doręczenie faktury w formie 
elektronicznej. Wobec powyższego, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie faktur drogą 
elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem, jego wypełnienie wraz z podaniem 
adresu poczty e-mail, na którą należy przesyłać faktury. Oświadczenie może być doręczone pocztą, osobiście do siedziby Agencji 
Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach ul. Kościelna 7 bądź pocztą e-mail na adres: faktury@akbrzeszcze.pl 

 
Dane klienta: 

 
Imię, Nazwisko/Nazwa:        

         

Adres:          

 
Dostawca usługi:  Agencja Komunalna Sp. z o.o. 

ul. Kościelna 7 
32-620 Brzeszcze 
 faktury@akbrzeszcze.pl 
 

1. Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. faktur, duplikatów tych faktur 
oraz ich korekt, w formie elektronicznej. 
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej 
jedynie w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą 
elektroniczną. 
3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany 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. 
 
 
 
              
          Miejscowość, data       Czytelny podpis 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że administratorem danych osobowych jest Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze, NIP:6521000388, REGON: 272203933, KRS: 0000085514, telefon: (032) 211 12 47, telefon/fax: 
(032) 211 15 43, strona internetowa: www.akbrzeszcze.pl, e-mail: ak@akbrzeszcze.pl. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można 
uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: rodo@akbrzeszcze.pl lub 
listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: 668416144. Podstawą przetwarzania danych Klienta jest pisemna zgoda Klienta wyrażona w oświadczeniu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)  w związku z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług oraz przepisami Kodeksu Cywilnego. Dane są przetwarzane w celu obsługi Klienta w zakresie rozliczenia Jego płatności oraz kontaktu z Klientem i będą przetwarzane do momentu 
wycofania zgody przez Klienta, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych Klienta poza obszar EOG. Dane Klienta nie będą również przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek  
z wybranym żądaniem. 


