
Załącznik nr 3-Regulaminu udzielania informacji i wydawania zaświadczeń o wysokości sald oraz opłat za użytkowanie 
lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach- Oświadczenie  o akceptacji faktur przesyłanych 
drogą elektroniczną. 
 

 
OŚWIADCZENIE  

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Imię i nazwisko/ Nazwa i NIP firmy* Telefon kontaktowy 

 
 
 

         

 

Adres lokalu (nazwa ulicy, numer domu / lokalu, miejscowość) 
 
 

Adres e-mail – WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
                     

 
    

Wystawiający:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”  

ul. Kolejowa 24A; 59-100 Polkowice;  

NIP: 692-000-08-23 

                                                                        REGULAMIN 

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

z 2020 r. poz.106 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt  

w formie elektronicznej przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Cuprum” ul. Kolejowa 24 A 59-100 Polkowice. 

2. Zobowiązuje 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 elektroniczną na podany powyżej adres e-mail. 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

pod rygorem uznania faktury za doręczoną na uprzednio ujawniony adres e-mail. 

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. 

Akceptuję regulamin, z treścią którego się zapoznałem/-am. 

 

Polkowice, dnia ……     …………………                                            ………..…………………………………...………………… 
                                                                                                                Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
Wypełniony i czytelnie podpisany druk prosimy przekazać do biura Spółdzielni osobiście lub pocztą na adres: 

SM „Cuprum”, ul. Kolejowa 24A,  59-100 Polkowice lub w postaci skanu wypełnionego dokumentu na adres  

e-mail: smcuprum@smcuprum.polkowice.pl 

 
 
 
…………………………………………….......…           
 data / podpis pracownika SM 
      przyjmującego zgodę 

 

* formularz może złożyć osobiście osoba uprawniona 
** niepotrzebne  skreślić. 

 
Wersja nr 3(16.10.2020) 

 

     ul. Kolejowa 24A                               
     59-100 Polkowice                                             Nr Klienta..........................                          
     tel.76/746-18- 40                                                 (wypełnia pracownik Spółdzielni) 
     e-mail:smcuprum@smcuprum.polkowice.pl 
                www.smcuprum.polkowice.pl   

 

mailto:smcuprum@smcuprum.polkowice.pl


 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” z siedzibą w Polkowicach przy ul. 
Kolejowej 24A, tel. kontaktowy: (76) 746-18-40 w imieniu której działa Zarząd Spółdzielni. 

2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących 
ochrony danych osobowych oraz realizacją prawo z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną 
na adres: iod@smcuprum.polkowice.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i załatwienia sprawy, której 
ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Administratora danych. 

5.Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółdzielnię podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 

podstawie umów powierzenia danych oraz innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym ustanie potrzeba ich przetwarzania z uwagi na cel, jakiemu 

miało służyć – przez co rozumie się brak potrzeby ich posiadania przez Spółdzielnię z uwagi na ustanie Państwa członkostwa 

i/lub zbycie przysługującego Państwu prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni, jednakże przez okres nie krótszy, niż 

wymagany dla ustalenia stanu prawnego lub faktycznego przedmiotowego lokalu lub okres ustawowy wymagany dla 

przechowywania tego rodzaju danych. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia 

danych. 

9. W przypadku uznania przez Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółdzielnię celu, o którym 

mowa w pkt. 3 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak 

możliwości wykonania przez Spółdzielnię w sposób prawidłowy i kompletny czynności, o których mowa w pkt 3 powyżej. 

11. Spółdzielnia nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych 

osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego.  

 

 

 

 

Polkowice, dnia ………………………                                                                                     …………………………………...………………… 

                                                                                                                                             Czytelny podpis składającego 
 
 

ODWOŁANIE ZGODY NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  

 

Ja niżej podpisany/a odwołuję zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną  z dnia …………………..r. 

                                                                                                                 
 

 ........................................    

                  data / podpis Wnioskodawcy 
 


