Imię i nazwisko Klienta/Nazwa Firmy:
Adres: ...............................................
Osoba fizyczna - PESEL: ..................
Przedsiębiorcy/Spółki - NIP: .............
Nr Kontrahenta: ................................
Nr telefonu: ......................................

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 9
33-100 Tarnów
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYSTAWIANIE
I
PRZESYŁANIE E-FAKTUR ORAZ E-DOKUMENTÓW
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, korekty faktur, duplikatów faktur oraz innych
dokumentów w zakresie usług świadczonych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w formie elektronicznej zgodnie z art.106
m-n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.z 2020r.poz 106), na zasadach określonych
w Regulaminie przesyłania w wersji elektronicznej e- faktur oraz innych dokumentów związanych z rozliczeniem wykonanych
usług i sprzedanych towarów przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji
o fakturach przesyłanych na adres poczty elektronicznej.
Adres e-mail, na który zostaną przesyłane e-faktury oraz inne dokumenty:

……………………………………………………………
Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail

Zarząd Spółki Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Waryńskiego 9
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie pod numerem KRS 0000061103, NIP 873-000-75-56, Regon 850034311,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zarząd Budynków Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e mail:
iodo@mzb.tarnow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania pocztą elektroniczną faktur, korekt i duplikatów faktur oraz innych
dokumentów w zakresie świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody na przesyłanie e-faktur oraz
e-dokumentów;
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora, może
skutkować brakiem możliwości świadczenia usługi.

………………………………
Miejscowość i data

………………………………
Podpis/y

