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GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY 

KOBYLEC 64A 
32-740 ŁAPANÓW 

tel. 146134515, 146853716 

 
OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

 
Dane klienta: 
 
Imię i nazwisko:  …................................. 
 
Adres:         …................................. 
 
Adres e-mail, na które będą przesyłane faktury: …......................................................................... 

 

Akceptuję przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez wystawcę: 

 
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY 
KOBYLEC 64A 
32-740 ŁAPANÓW 
tel. 146134515, 146853716 
NIP: 868-194-77-90 

 

Zasady przesyłania faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur w formie elektronicznej: 

 

1. Podstawą prawną przesyłania faktur Vat w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad 
ach przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528) oraz ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 
poz. 535 z póź.zm.) z dnia 11 marca 2004 r. 

2. Niniejsza akceptacja wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną. 
3. Wystawca faktur przesyła faktury elektroniczne w formie pliku PDF (Portable Document 

Format). 
4. Faktury elektroniczne przesyłane są na adres mailowy odbiorcy faktury, wskazany w niniejszej 

Zgodzie. 
5. Chwila doręczenia faktury jest chwila wysłania wiadomości mailowej z załączoną fakturą PDF 

przez Wystawcę faktury. 
6. Odbiorca faktury zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez Wystawcę faktur 

dokumentów zgodnie z przepisami prawa. 
7. W celu odwołania wyrażonej Zgody, Odbiorca faktur zobowiązany jest do przesłania 

odwołania Zgody do Wystawcy faktur w formie pisemnej lub elektronicznej. 
8. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Odbiorcę 

faktur w sposób pisemny lub elektroniczny. 
9. Wystawca faktur nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania odbioru faktury oraz 

ich skutki, w tym między innymi za: 
 

• Podanie przez Odbiorcę błędnego adresu e-mail 

• Brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail 

• Nieprawidłowe przechowywanie przesłanych faktur elektronicznych. 
    

10. Zgoda Odbiorcy nie wyłącza prawa Wystawiającego faktury do wystawienia i przesłania faktur 
w formie papierowej. 

11. Faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: gzkfaktury@lapanow.pl 

  

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

mailto:gzkfaktury@lapanow.pl
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GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY 

KOBYLEC 64A 
32-740 ŁAPANÓW 

tel. 146134515, 146853716 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO), 

informuję, że: 

 

Gminny Zakład Komunalny z siedzibą Kobylec 64A, 32-740 Łapanów  reprezentowany przez 

 Kierownika - P. Adam Góral - jako administratora danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:  

- dane zbierane i przetwarzane są w celu realizacji umów o zaopatrzenie w wodę,  na odprowadzanie ścieków , o 

wywóz nieczystości płynnych oraz pozostałych usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny,  

- uzyskane dane mogą być przekazane upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu w celu realizacji zadania,  

- podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku załatwienia sprawy, 

- przysługuje Pani/Panu prawo wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,  

- przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest 

wymagane przepisami prawa, 

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest 

wymagane przepisami prawa, prawo do przenoszenia danych,  

- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,  

- przetwarzanie dotyczy danych złożonych zgodnie ze złożonym pismem, wnioskiem, 

- dane będą przechowywane przez okres: zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o 

ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego o ochronie danych, 

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Gminnym Zakładzie Komunalnym z siedzibą: 

Kobylec 64A , 32-740 Łapanów to: e-mail: informatycy@lapanow.pl, (14) 613 45 15 
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