Aleksandrów Kujawski,
(kod nabywcy)

(imię i nazwisko/nazwa)

(adres do korespondencji)

(telefon kontaktowy)

FORMULARZ ZGODY
Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez GPU „ALGAWA”
Sp. z o.o. zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) na adres e-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GPU Algawa Sp. z o.o. ul.
Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wyłącznie w celu realizacji niniejszego
wniosku/zgody. Jednocześnie informujemy że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych
osobowych, prawo do ich zmiany, prawo do ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania
oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( podstawa prawna Rozporządzenie 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) ).

(data i podpis)

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
z późn. zm.)
2. GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując
autentyczność ich pochodzenia.
3. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portale Dokument Format).
4. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy następujący program, który Klient pobierze
i zainstaluje we własnym zakresie: bezpłatne oprogramowanie („Adobe Acrobat Reader”), służące
do
podglądu
dokumentu
(oprogramowanie
dostępne
do
pobrania
na stronie http://get.adobe.com/reader/);
5. Formularz akceptacji powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta oraz zostać
poświadczona jego podpisem.

ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski
+ 48 54 282 07 70
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl
Biuro Obsługi Klienta: +48 732 888 116

NIP: 891-158-43-46
SR w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000306001, BDO: 000164831
Kapitał zakładowy: 10.213.300 PLN

6. Klient przekazuje GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony formularz akceptacji
osobiście w Biurze Obsługi Klienta.
7. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego
po dniu, w którym GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. otrzymało prawidłowo wypełniony formularz
akceptacji, pod warunkiem, że podany przez Klienta adres e-mail jest poprawny, a tym samym
faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.
8. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji. W przypadku wycofania akceptacji wymagane jest
złożenie oświadczenie w formie pisemnej, wraz z danymi identyfikacyjnymi Klienta. Cofnięcie
zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną oznacza, iż następną fakturę wystawioną po dniu
otrzymania rezygnacji Klient otrzyma w zwykłej formie pisemnej na adres wskazany w umowie.
9. Akceptacja nie wyłącza prawa GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur
w formie papierowej.
10.Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Klienta z adresu bok@gpualgawa.pl
za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że GPU „ALAGAWA” Sp. z o.o.
dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Klienta).
11.Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Klienta
w sposób pisemny lub poprzez wysłanie wiadomości z poczty elektronicznej.
12.W przypadku braku powiadomienia przez Klienta GPU „ALGAWA” Sp. z o.o. o zmianie adresu
e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana
za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.
13.Formularz zgody stanowi akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
w rozumieniu ustawy określonej w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
14.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 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GPU Algawa Sp. z o.o. w Aleksandrowie
Kujawskim;
b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor.danychosobowych@gpualgawa.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku zlecenia
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zawartą umową,
ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa,
g) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy na dostarczanie wody.

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej.

(data i podpis)

