ZAKŁAD USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W POTĘGOWIE UL. GŁUSZYŃSKA 10, 76-230 POTĘGOWO
Dane składającego oświadczenie:

Potęgowo, dnia ………………..

Imię i nazwisko / Nazwa
Dotyczy nieruchomości
Nr umowy lub ostatniej f-ry
Telefon kontaktowy

AKCEPTACJA
WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR, FAKTUR KORYGUJĄCYCH
ORAZ DUPLIKATÓW FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
1.

Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Gminę Potęgowo w imieniu której działa Zakład Usług
Publicznych Z.B. w Potęgowie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej.
Poniżej podaję adres e-mail, na który proszę przesyłać faktury w formie elektronicznej:

2.

Złożenie akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur
w formie elektronicznej oznacza, że Odbiorca usług rezygnuje z otrzymywania ww. dokumentów w formie
papierowej. Faktura elektroniczna posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy.
Za dzień dostarczenia do Odbiorcy usług faktury, faktury korygującej oraz duplikatu faktury w formie
elektronicznej uznaje się dzień jej wysłania na adres e-mail wskazany przez Odbiorcę usług.
Odbiorca usług zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail wskazanego w akceptacji
w okresie korzystania z usługi.
Zmiany adresu e-mail na który mają być przesyłane faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur
w formie elektronicznej Odbiorca usług dokonuje w formie pisemnej. Formularz zmiany adresu e-mail
dostępny jest na stronie www.zuppotegowo.pl oraz w siedzibie Zakładu.
W przypadku nie powiadomienia Zakładu o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana
na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i wywołuje skutki prawne.
Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania akceptacji wystawiania i przesyłania faktur, faktur
korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. Formularz wycofania akceptacji dostępny jest
na stronie www.zuppotegowo.pl oraz w siedzibie Zakładu.

3.
4.
5.

6.
7.

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a przed podpisaniem niniejszego wniosku, że:
1.

2.
3.
4.

Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych stanie się Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie.
ul. Głuszyńska 10, 76-230 Potęgowo, tel. 598115073, e-mail: zupzb@wp.pl, www.zuppotegowo.pl. Podane dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostałem/am poinformowany/a, że podane przeze mnie dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………………………………………….
Podpis składającego oświadczenie

