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Oświadczenie 

 
Nazwa*: ......................................................................................................................... 
 
Adres*: .................................…............................................... NIP: …............................ 
 
Nr telefonu komórkowego kontaktowego ………………………………………………………………… 
 
1. Akceptuję przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Michała 

Kosteleckiego prowadzącego działalność pod firmą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI 
z siedzibą w Tychach, ul. Sadowa 3, 43 – 100 Tychy, NIP: 6462490208. 

2. Zobowiązuję się również 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. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail*:  

…................................................................................................................................... 
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia 

o nowym adresie. 
5. Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

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

6. Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem 
poniżej zamieszczoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych**  

 
 
 
 

………………………………………. 
(imię, nazwisko, data, miejscowość) 

 

Uwaga: 
*Proszę o wypełnienie wszystkich danych dużymi (drukowanymi) literami. 
**Dalszy ciąg informacji na drugiej stronie. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Michał Kostelecki prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą SYNERGIA MICHAŁ KOSTELECKI z siedzibą w Tychach,  

ul. Sadowa 3, 43 – 100 Tychy, NIP: 6462490208, www.sgk.tychy.pl. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłanie faktur elektronicznych na 

adres e-mail wskazany w powyższej zgodzie - podstawą prawną przetwarzania jest art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO oraz komunikacji lub przesyłania informacji dotyczących faktur przy 

pomocy wiadomości sms na podany numer telefonu komórkowego kontaktowego – 

podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny Administratora zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. f). 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające,  

w szczególności firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, kancelarie prawne 

i inne podmioty uprawnione przepisami prawa. 

4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana 

dotyczą do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

5. Dane osobowe związane z przesyłaniem faktur drogą elektroniczną przetwarzane będą 

do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń.  

6. Ma Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e) przenoszenia swoich danych, 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

g) cofnięcia zgody do przesyłania faktur drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Podanie danych jest warunkiem przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz 

komunikacji telefonicznej, w tym przesyłania informacji dotyczących faktur za pomocą 

sms. 

8. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował 

decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na 

zasadach określonych w art. 22 RODO. 

 
 
 

 


