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OŚWIADCZENIE   

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

 
 

Dane usługobiorcy: 

 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: …………………………………………………...…................................. 

Adres:  ….................................……..  

PESEL/NIP : …..............................….. 

Telefon kontaktowy: ………………….. 

 

Dane wystawcy faktury: 

Nazwa: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej 

Adres: Sękowa 181, 38-307 Sękowa 

Dane usługodawcy: 

Nazwa: Gmina Sękowa 

Adres: Sękowa 252, 38-307 Sękowa 

 

1) Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.  

Dz.U. 2022 poz. 931) art. 106n wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej 

faktur VAT wystawianych za dostarczenie wody lub/i odprowadzenie ścieków przez Gminny 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej. 

 

2) Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail. 

 

Adres e-mail: …..................................................... 

 

3) Zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail podanego w niniejszym 

oświadczeniu.  

 

4) W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

e-mail. 

 

5) Przyjmuje do wiadomości że w przypadku nie złożenia pisemnego powiadomienia o zmianie 

adresu e-mail wszelkie faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail wskazany                   

w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną będą uważane 

za prawidłowo doręczone i będą wywoływać skutki prawne. 
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6) Za dzień dostarczenia do Odbiorcy faktur o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia 

uznawana będzie data wysłania przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej       

e-maila wraz z załączoną do niego fakturą. 

 

7) Oświadczam, że mam świadomość, 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 pisemnego 

powiadomienia o wycofaniu zgody. 

 

8) 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. 

 

 

 

           ......................…...                  .....……………………… 

          (miejscowość, data)                     (podpis usługobiorcy) 

 

 

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej; 38-307 Sękowa181, jako administrator Pani/Pana danych osobowych 

informuje, ze Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), publ. Dz. Urz. UEL Nr 119 , s. 1 ze zm., w 

celu przesyłania faktur drogą elektroniczną.  

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:  

www.sekowa.pl/gminny-zaklad-gospodarki-komunalnej/ oraz  www.bip.malopolska.pl/gzgksekowa 

 

http://www.sekowa.pl/gminny-zaklad-gospodarki-komunalnej/
http://www.bip.malopolska.pl/gzgksekowa

