OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ
Dane klienta :
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Dostawca usługi:
BEST-EKO Sp. z o.o.
ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
NIP: 6511402033
1. Niniejsze oświadczenie stanowi akceptacje wystawienia i przysyłania faktur, faktur korygujących
oraz duplikatów faktur, not odsetkowych w formie elektronicznej przez BEST-EKO Sp. z. o.o.
w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z późniejszymi zmianami), w szczególności art. 106n powołanej ustawy.
2. Wystawca faktur gwarantuje autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność ich treści.
3. Wystawca przesyła faktury elektroniczne w formacie pliku elektronicznego PDF.
4. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od BEST-EKO Sp. z o.o. nie jest możliwe wystawienie
faktury elektronicznej, w szczególności z powodów technicznych, BEST-EKO Sp. z o.o. ma prawo
do wystawienia i przesłania faktury w formie papierowej na wskazany adres.
5. Adres e-mail do przesyłania faktur elektronicznych:……………………………………….
6. Za datę doręczenia faktury elektronicznej, uważa się moment wysłania wiadomości e-mail
z załaczoną fakturą przez wystawcę faktury na adres wskazany w oświadczeniu.
7. Zmiana adresu e-mail wskazanego do otrzymywania elektronicznych faktur lub wycofanie
niniejszego oświadczenia może zostać dokonane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres
BEST-EKO Sp. z o.o. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu e-mail lub wycofaniu
oświadczenia, fakturę elektroniczną uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres email podany w niniejszym oświadczeniu.
8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEST-EKO Sp. z o.o.
b) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – iod@best-eko.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa,

e)

Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora

f)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania,

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania
faktur droga mailową.

Data.........................

Pieczęć i podpis klienta .............................................

