
                                                                            OŚWIADCZENIE 

  

                                O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

  

Zgodnie z art. 106 n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  

  

Odbiorca: 

 ………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

NIP:  …………………………... 

  

Oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur dot. opłat za najem lokalu od 

dnia ______________r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF wystawianych przez 

Sprzedającego Częstochowską Spółdzielnią Mieszkaniową „NASZA  PRACA” ul.Okólna 113a w 

Częstochowie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 

KRS 0000213616, NIP: 5730104772, REGON:000484558,  BDO 000519309 zwanym dalej "Wystawcą". 

  

1.Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich wysłania w formie papierowej. 

  

2.Wystawianie i przesyłanie przez Wystawcę następujących dokumentów w formacie PDF obejmuje: 

faktury, duplikaty faktur wystawionych i przesłanych wcześniej w formie elektronicznej, korekty faktur, 

duplikaty korekt faktur. 

  

3.Dokumenty, o których mowa w pkt.2 oświadczenia, będą przesyłane wyłącznie: 

z adresu e-mail Wystawcy: nfaktura@csmnp.com.pl 
  

na adres e-mail Odbiorcy : ............................................ 

  

4.Jedynie faktury przesyłane z właściwego adresu Wystawcy na adres Odbiorcy wskazany w pkt.3, będą 

stanowiły dokumenty podatkowe, o których mowa w przepisach prawa. 

  

5.Strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego powiadamiania, pod rygorem nieważności, w 

przypadku zmiany adresów e-mail, określonych w pkt.3  z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

  

6.Za datę otrzymania faktur przez Odbiorcę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w 

formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy wskazanej w pkt.3.  

  

7.Odbiorca faktur zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku, gdy 

przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawianie czy przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej. 

  

8.W razie pisemnego wycofania przez Odbiorcę zgody  Sprzedający traci prawo do przesyłania faktur 

drogą elektroniczną w formacie PDF od następnego dnia po dniu, w którym Wystawca faktur otrzymał 

powiadomienie od Odbiorcy faktur o wycofaniu zgody. 

  

9.Administratorem danych osobowych jest Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Nasza Praca” z 

siedzibą w Częstochowie, ul. Okólna 113A, numer KRS 0000213616, e-mail: zarzad@csmnp.com.pl, nr 

tel. 343257355 i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 



osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Wystawca oświadcza, że nie przetwarza i nie przekazuje danych 

osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych dla potrzeb i w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszego 

oświadczenia. 

  

 

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

                                                                                                                                        /podpis Odbiorcy/ 

  

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

  


