
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 

 

Akceptujący – Dane klienta: 

Imię i nazwisko/Nazwa: ……………………………………………. 

Adres:                             …………………………………………….. 

NIP/Pesel:                       …………………………………………….. 

Tel. Kontaktowy:            ……………………………………………..   

 

Wystawiający – Dane dostawcy usługi/towaru: 

Gmina Żukowice 

Żukowice 148 

67-231 Żukowice 

NIP: 6931940582 

 

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. Nr 106), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w 

formie elektronicznej przez Gminę Żukowice. 

2. Zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie 

papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą 

elektroniczną, a także w przypadku osobistego doręczenia przez pracownika urzędu. 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do niezwłocznego, 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. 

6. W związku z rozszerzeniem katalogu danych osobowych zbieranych w celu przesyłania faktur droga 

elektroniczną informujemy: 

Przesłanką do przetwarzania adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a 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) - osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów. Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody dotyczącej przetwarzania adresu e-mail w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wysyłania faktur drogą 

elektroniczną. 

 

 

 

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


