OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Dane klienta:
Nazwa:

….................................

Adres:

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

tel:

….................................

Dotyczy budynku ...............................................................................................................................
(miejscowość i numer domu)

1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gminę
Trzciana faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.
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 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 do odbiorcy
drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptacji.

Data ......................

Podpis klienta ..........................................

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW REFERATU RISKiR URZĘDU GMINY
TRZCIANIE DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Urząd Gminy w Trzcianie, Trzciana 302,
32-733 Trzciana, reprezentowany przez Wójta Gminy.
2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych, przysługuje możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez
wykorzystanie poczty elektronicznej, pisząc na adres: dw.rodo@gmail.com lub telefonicznie:
797-719-567, jak również listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora,
umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonywania przez
Referat RISKiR czynności i zadań wynikających z przepisów prawa, określonych w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1496),
- ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. (Dz.U. z 2018 r. poz. 710),
- ustawie z dnia 21 marca 1985 r.Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1669),
- ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018r.
poz. 1152),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142),
- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101ze zm),
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagosod. przestrzennym ( Dz.U. z 2018 r.poz. 1945 ze zm),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm),
- ustawa z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.
1405 ze zm),
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.),
- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.),
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do załatwienia spraw przez Referat Infrastruktury
Spraw Komunalnych Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości załatwienia Państwa sprawy.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
jak również prawo do przenoszenia danych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: minister właściwy do spraw finansów
publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, inne organy podatkowe, sąd, prokurator, itd.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu.
9. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również Państwa
dane nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
…...........................................………………..
Podpis klienta

