
 

  

Gmina Ostróda Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie , 14-100 Ostróda, ul. 11-go Listopada 39  
tel. centrala +48 500 025 802  

e-mail: zok@gminaostroda.pl                                                                                   www.zok.ostroda.pl 

 

Ostróda, dnia .................................... 
 

OŚWIADCZENIE  O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 
Wnioskodawca / Pełnomocnik *  

...............................................................    Adres do korespondencji 
Nazwisko i imię lub nazwa firmy  

..............................................................    ............................................................. 
Ulica        Ulica 

...............................................................    ............................................................. 
Kod pocztowy / Miejscowość      Kod pocztowy / Miejscowość 

............................................................... 
PESEL / NIP / REGON * 

. ............................................................... 
Telefon kontaktowy / e-mail      

 
1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych 
faktur oraz ich korekt, w formie  elektronicznej przez:  

 
Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie 

Ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda 
e-mail: zok@gminaostroda.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. Proszę o przesyłanie faktur z miejscowości .................................................................................. 

     ul. ........................................................ nr ............... drogą mailową na podany poniżej adres e-mail. 

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

      DRUKOWANE LITERY 

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 do odbiorcy drogą 
elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 
akceptacji. 
 

6. W związku z uruchomieniem systemu informacji SMS,  ja niżej podpisany/a, wyrażam na podstawie 
art. 6 ust.1 lit b i c Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dn. 27 
kwietnia 2016 roku zgodę na przetwarzania moich danych w postaci numeru telefonu 
komórkowego. Wyrażam zgodę, żeby na podany numer telefonu były przekazywane informacje 
związane z rozliczeniami, ewentualnymi awariami, remontami sieci wod-kan. Jestem świadomy/a 
tego, że mam prawo w każdym momencie do cofnięcia powyższej zgody.   

 
Podpis wnioskodawcy / wnioskodawców .................................................................... 

 
„RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej http://www.zok.ostroda.pl/informacje/”.  

http://www.zok.ostroda.pl/informacje/

