
1 
(wer. 1) 

Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur 
drogą elektroniczna przez Usługodawcę 

 

 Usługobiorca Usługodawca 

 ……………………………………………………………...……………………… Miejski Zakład Komunalny 

 ……………………………………………………………...……………………... w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

 ……………………………………………………………...……………………… ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój 

 

1. Działając na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, 

duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) w formie PDF przez Usługodawcę. 

2. Zobowiązuje 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 mailowa na adres e-mail ……………………………………………………………………. 

4. W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 

Usługodawcy i podaniu właściwego adresu e-mail. 

5. E-mail Usługodawcy faktury@mzk-polanica.pl lub faktury@mzk-polanica.nazwa.pl służy 

jedynie do wysyłania faktur. 

6. Wskazane powyżej adresy e-mail Usługobiorcy i Usługodawcy są jedynymi właściwymi 

adresami stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia faktur. 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę w celu 

wysyłania na jego adres faktury w formie elektronicznej.  

8. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie 

przez dostarczenie cofnięcia zgody, osobiście do siedziby Spółki lub na dres 

e-mail   iod@mzk-polanica.pl 

9. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 ……………………………………………………………...……………………… 
 data i podpis Usługobiorcy 
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Klauzula informacyjna 
 

Informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. 

z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2, zwany dalej Administratorem; Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest pracownik spółki , e-mail: iod@mzk-polanica.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia faktury  w formie elektronicznej przez Miejski 

Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. i będą udostępniane innym odbiorcom. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia. 
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest; 

a) art. 6 ust. 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – 
zgoda, 

b) art. 6 ust. 1f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – 
w związku z ustaleniem, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia. 

6. Podanie danych jest niezbędne do wysyłki faktury w formie elektronicznej przez Miejski Zakład Komunalny w 
Polanicy-Zdroju Spółka z o.o., w przypadku niepodania danych, dostarczenie faktury w formie elektronicznej 
nie może być zrealizowany. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie 

zgody. 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa  i po tym okresie zostaną 

usunięte. W przypadku zgody do czasu jej cofnięcia Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 


