
                                                                                                                                                                                                   
___________________________________________________________________                                                                                                                
                             

                                                                                                                                    Człuchów, dnia_________________ 

_____________________________________ 
                                           (Imię, nazwisko, kod odbiorcy) 

 

_____________________________________ 
                                                              (Adres) 

 

_____________________________________ 
                                                    (telefon kontaktowy) 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 

1.  Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 

106 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej 

przez: 

GMINA CZŁUCHÓW 

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33 

NIP: 843-153-74-01 

ZGK przy UG CZŁUCHÓW 

77–300 Człuchów, ul. Plantowa 28 

 

2. Proszę o przesłanie e-faktur drogą elektroniczną na podany niżej adres poczty elektronicznej: 

 

Adres e-mail:____________________________________________________________________________ 

 

3. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie e-mail. 

 

4. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca 

faktur traci prawo do wystawiania i przysłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego 

po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

5. Potwierdzam, że moment otrzymania e-faktury wystawionej przez GMINA CZŁUCHÓW 77-300 Człuchów ul.  

Szczecińska 33 NIP: 843-153-74-01 ZGK przy UG Człuchów 77-300 Człuchów ul. Plantowa 28 w formie 

elektronicznej będzie moment wysłania wiadomości e-mail zawierającej plik z e-fakturą z adresu e-mail: 

zgk.faktura@wp.pl. 

 

6. Zobowiązuję się do elektronicznego potwierdzenia odbioru e-faktury w momencie otwierania wiadomości. 

 

7. Akceptuję zasady wynikające z Regulaminu usługi polegającej na przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. 

 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym adresu e-mail w związku z przesyłaniem faktur 

drogą elektroniczną. 

  
  

 _____________________________________ 
                                                                                                                                      (podpis kontrahenta) 

 

 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów ZGK przy UG Człuchów , ul. Plantowa 28, 77-300 

Człuchów. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na w/w adres, mailowo na adres: zgk.faktura@wp.pl, telefonicznie po numerem 059 
8342296 (Sekretariat) lub 533342296 (Kasa). Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji umowy zawartej z Odbiorcą usługi. 

Dane osobowe Odbiorcy usług ZGK przy UG Człuchów może przekazywać: 

- osobom upoważnionym przez ZGK przy UG Człuchów – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać 
swoje obowiązki; 

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych; 

- innym odbiorcom – np. kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 
Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy zawartej z Odbiorcą usługi. Odbiorcy usług maja prawo do żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych, ponadto odbiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

GMINA CZŁUCHÓW 

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33 

NIP: 843-153-74-01 

ZGK przy UG CZŁUCHÓW 

77–300 Człuchów, ul. Plantowa 28 

        Tel.:533 342 296 

     e-mail: zgk.faktura@wp.pl                                                              

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
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