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OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa Odbiorcy) 

 
................................................................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania/siedziby) 

 
............................................................................................................................. ............................................ ..........................  
(numer telefonu) 

 
PESEL/NIP-REGON*: ..................................................................................................................... ....................................... 
 
 

1. Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2004, Nr 54, poz. 535 ze zm.),wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur 

oraz ich korekt w formie elektronicznej przez PGK Sp. z.o.o. w Opocznie, ul. Krótka 1, z adresów 

poczty elektronicznej w domenie @pgk.opoczno.pl oraz pgkopoczno.pl (czyli każdego adresu 

mailowego kończącego się @pgk.opoczno.pl oraz pgkopoczno.pl) 
 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie 
papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur 
drogą elektroniczną. 

 
3. Zobowiązuję się skonfigurować skrzynkę mailową w taki sposób aby korespondencja przychodząca 

z adresów mailowych domeny @pgk.opoczno.pl oraz pgkopoczno.pl była przepuszczana przez filtry 
wyłapujące spam (dodać do białej listy adresów (zaufanych adresów)).  

4. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami, każdy znak w osobnym polu 

 
5. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

 
6. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsza akceptacja może zostać cofnięta w następstwie czego 

wystawca traci prawo do wystawiania i przesyłania do odbiorcy faktur drogą elektroniczną począwszy 
od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji 

 

 

………………………………………….. ………………………………………………………………………………………  
(data) ( czytelny podpis oświadczeniodawcy) 

 
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać do PGK Sp. z o.o. w Opocznie ,ul. Krótka 1 
 
*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, zwane dalej RODO) – informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. w Opocznie z siedzibą w 
Opocznie, ul. Krótka 1, NIP: 768-00-38-62, REGON:590028079. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres 
Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: odo@pgk.opoczno.pl. 
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 
 
a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na 
pisma i wnioski;  
b) w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów 
prawa;  
c) w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo - rachunkowych; 
d) w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;  
e) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach 
dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, 
w których dane te są przetwarzane. 
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 
3 lit. a.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy 
powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy 
administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w 
jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, 
którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), 
sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie 
określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), 
przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).  
8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, 
jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie 
wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione 
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.  
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.  
11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: 
odo@pgk.opoczno.pl. 

mailto:odo@pgk.opoczno.pl

