Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej
Działając w imieniu własnym/firmy
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
( imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwa firmy, adres, nr REGON, NIP)

jako Odbiorca faktury, w dniu ……………………………………… wyrażam zgodę na przesyłanie
(dzień, miesiąc, rok)

faktur w formie elektronicznej przez Wystawcę faktury – Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Strykowie.
Akceptuję jednocześnie zamieszczone poniżej Zasady Przesyłania Faktur w Formie
Elektronicznej.
Faktury w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres mailowy:
….................................................................................................................................................................
Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej
1. Podstawą prawną przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług. (tj. Dz. U. z 2011 roku., Nr 177, pozycja 1054 z późn. zm.).
2. Niniejsza Akceptacja wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną.
3. Wystawca faktury działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz
czytelność faktur.
4. Wystawca faktury przesyła faktury elektroniczne w dowolnym formacie elektronicznym.
5. Faktury elektroniczne przesyłane są na adres mailowy Odbiorcy faktury wskazany w niniejszej akceptacji.
6. Za datę doręczenia faktury elektronicznej uważa się moment wpływu wiadomości e-mail z załączoną fakturą VAT na serwer
pocztowy odbiorcy.
7. Odbiorca faktury zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez Wystawcę faktury dokumentów zgodnie
z przepisami prawa.
8. W celu odwołania niniejszej Akceptacji - Odbiorca faktury zobowiązany jest do dostarczenia Wystawcy faktury
przedmiotowego odwołania w formie pisemnej.
9. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane są faktury elektroniczne powinna być dokonana przez Odbiorcę faktury w
sposób pisemny, tj. poprzez podpisanie nowej „Akceptacji….”.
10. Wystawca faktury nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorcy faktury oraz za ich skutki,
w tym za podanie błędnego adresu e-mail, brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail.
11. Wystawca faktury - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie jest administratorem danych
osobowych Odbiorcy faktury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz .U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Odbiorcy faktury będą przetwarzane przez administratora w
celu realizacji usługi, o której mowa w tym dokumencie. Odbiorcy faktury przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania.

………..……………………
(imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej)

………………………….
(podpis)

