
OŚWIADCZENIE O WYSTAWIANIU I PRZESYŁANIU FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  

ORAZ OTRZYMYWANIU KRÓTKICH WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS 

 

………………………………………………………. 

/nazwa firmy/ 

 

………………………………………………………. 

/adres siedziby w zasobach Spółdzielni/ 

 

Do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 

ul. Kościuszki 20  

Mińsk Mazowiecki 05-300 

 

Działając na podstawie Art. 106n ust.1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz.U.2011.177.1054 z dnia 2011.08.26), oświadczam, że wyrażam/odwołuję* zgodę  

na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom”, 

ponadto oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu przesyłania i udostępniania dokumentów w formie 

elektronicznej oraz otrzymywania krótkich informacji tekstowych „sms” obowiązującym w 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”. 

2. Adres e-mail do otrzymywania e-faktur, oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej: 

                            

3. Numer telefonu do otrzymywania wiadomości związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni: 

            

4. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie i przesłanie 

dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego dokumentu, w formie elektronicznej (w 

szczególności cofnięcia niniejszej akceptacji) wówczas dokument ten powinien być przesłany w 

formie papierowej. 

5. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta w formie pisemnej. Wówczas wystawca faktury traci 

prawo wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu 

zawiadomienia o cofnięciu akceptacji. 

6. W razie zmiany adresu e-mail, lub numeru telefonu zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 

o tym fakcie. 

7. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim, adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 20, nr tel. 25 758 50 11, email: sm@smprzelom.pl 

b) dane przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni, na podstawie prawnej: art. 6 

ust. 1a,b, c oraz art. 9 ust. 2 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

c) dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes 

prawny 

d) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez 

Administratora 

e) każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 

dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

f) każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

g) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy;  

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;  

8. Zobowiązuję się przekazać informacje określone w punkcie 7 pozostałym osobom, którym przysługuje prawo do ww. 

lokalu, osobom zgłoszonym do Spółdzielni do kontaktu i korzystającym z ww. lokalu. 
 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis, pieczęć firmy 
 

*niepotrzebne skreślić 


