
ZGODA NA OTRZYMYWANIE FAKTUR 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Eksploatator Sp. z o.o. 
ul. Sportowa 25 Rotmanka 
83-010 Straszyn
tel. 58 682 88 28

Odbiorca faktur („Odbiorca”) 

Kod Odbiorcy 

Imię, nazwisko lub nazwa Odbiorcy 

Prosimy o wypełnianie formularza czytelnym pismem zwracając 
szczególną uwagę na pisownię adresu e-mail 

Ulica, nr domu Kod pocztowy, Miejscowość 

Telefon kontaktowy 

W przypadku przedsiębiorców 

NIP Regon:  

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, gm. Pruszcz 
Gdański, 83-010Straszyn, ul. Sportowa 25, faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 
oraz art. 106 n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177 poz. 1054 
z późn. zm.), na warunkach wskazanych w obowiązującym w Spółce Regulaminie wystawiania i przesyłania 
faktur w formie elektronicznej. 

Adres e-mail, na który będzie przesyłana faktura elektroniczna to: 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora,
którym jest spółka Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, 83-010 Straszyn,
ul. Sportowa 25, moich danych osobowych w celu wykonania niniejszego polecenia. Powyższa zgoda została
wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres
Administratora danych lub mailowo na adres: iod@eksploatator.pl a wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe
wykonanie wnioskowanej czynności.

Data Miejscowość Czytelny Podpis Odbiorcy (Pełnomocnika Odbiorcy) 

mailto:iod@eksploatator.pl
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