
OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI  
PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
Dane Wystawcy Faktur 
Nazwa: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY 
Adres: ul. Jastrzębowskiego 22 
 02-786 Warszawa 
NIP: 525-001-13-61 
 
Dane klienta: 
Nazwa firmy: …................................................................................... 
Adres:    …................................................................................... 
NIP :   …................................................................................... 
1. Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług wyrażam zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, 
tj. wystawianie, przesyłanie (w tym udostępnianie) faktur, duplikatów tych faktur oraz 
ich korekt, w formie elektronicznej przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową 
STOKŁOSY. 

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 przez Spółdzielnię Budowlano-
Mieszkaniową STOKŁOSY faktur drogą elektroniczną. W przypadku zaistnienia 
przedmiotowej sytuacji informacje w wersji papierowej wysyłane będą na adres 
korespondencyjny posiadany przez Spółdzielnię.  

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: 
Adres e-mail: …..................................................... 

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

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać 
wycofane, w następstwie, czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania 
i przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego 
po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. Oświadczenie o wycofaniu 
akceptacji należy przedstawić w formie pisemnej na adres: 
sekretariat@stokłosy.com.pl lub dostarczenie do siedziby SBM STOKŁOSY pok. 
nr 119. 

6.  Przekazując niniejsze oświadczenie wystawcy faktur wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – 
Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, 
ul. Jastrzębowskiego 22, tel. (22) 545 30 20 nr KRS 525-001-13-61, w celu 
przesyłania na podany powyżej adres e-mail elektronicznej faktury od SBM 
STOKŁOSY w zakresie mojego imienia, nazwiska, adresu e-mail podaje dane 
osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym. 
Zapoznałem się z podaną poniżej treścią klauzuli informacyjnej. 

 
Data  ...................... Podpis klienta ......................................... 

 
! Prosimy o odesłanie wypełnionego oświadczenia na adres: 

sekretariat@stokłosy.com.pl lub dostarczenie do siedziby SBM STOKŁOSY  
pok. nr 118 

 

mailto:sekretariat@stokłosy.com.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) 
zwanego dalej RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budowlano – 
Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22, 
02-786 Warszawa tel. 22 545 30 20, e-mail: sekretariat@stoklosy.com.pl. 

2. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji ww. 
zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO. 

3. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy 
wskażą podstawę i interes prawny oraz dostawcy usług współpracujący 
z Spółdzielnią w tym dostawcy usług poczty elektronicznej. 

4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę 
tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i umożliwi przesyłanie drogą 
elektroniczną faktur z tytułu umowy najmu. 
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