Załącznik Nr 1
do „Regulaminu w sprawie zasad i trybu
wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb”
w Szczecinie”

OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
...........................................................................................................................................................................................................................................
/nazwa (firma) / Imię i nazwisko Kontrahenta (Odbiorca faktur)/

................................................................................................................................................................................
/Adres/

NIP/PESEL: ………………………………………………………
Niniejszym oświadczam, że:
1. Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb”
w Szczecinie, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 oraz art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), na niżej podany adres poczty elektronicznej:
..........................................................................................................................................................................
/adres poczty elektronicznej, na który będą przesyłane faktury w formie elektronicznej/

2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości z systemu powiadomień SMS:
..........................................................................................................................................................................
/numer telefonu, na który będą przesyłane wiadomości z systemu powiadomień SMS/

3. Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu w sprawie zasad i trybu wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie” i jego otrzymanie potwierdzam ( Regulamin
dostępny jest również na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smdab.szczecin.pl/ regulaminy).

………………………………………

…………………………………………………………

/miejscowość i data/

podpis i pieczęć imienna osoby/osób umocowanej/ych do reprezentowania
Kontrahenta zgodnie z właściwym rejestrem/ewidencją lub udzielonym
pełnomocnictwem

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” z siedzibą w Szczecinie (70-783), ul. Rydla 71a informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych
osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą
przetwarzane dla celów realizacji usługi, o której mowa w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb” w Szczecinie”. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, numeru NIP/PESEL i
adresu jest niezbędne do identyfikacji Odbiorcy, zaś podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne dla prawidłowej
realizacji usługi. Podane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje
panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

………………………………………

…………………………………………………………

/miejscowość i data/

podpis i pieczęć imienna osoby/osób umocowanej/ych do reprezentowania
Kontrahenta zgodnie z właściwym rejestrem/ewidencją lub udzielonym
pełnomocnictwem

