
Data …………………… 

 

ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR  

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Dane Dostawcy:  

Sinkler Robert Życzkowski  

Plac Dworcowy 5b 

81-034 Gdynia  

Nip: 958-130-56-50 

 Dane Odbiorcy:  

Nazwa firmy Adres NIP 

 

 

 

 

 

 

Adres e-mail do przesyłania faktur (prosimy o wpisanie adresu mailowego drukowanymi literami): 

 

…..……………...…………………………………………………… 

Akceptacja:  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Jednocześnie wskazuję podany wyżej adres e-mail, jako 

środek komunikacji elektronicznej umożliwiający mi zapoznanie się z treścią przesyłanych na ten adres faktur w formie 

elektronicznej. 

podpis czytelny Odbiorcy  .....................................................................................  

Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:  

1. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).  

2. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-

mail:  @sinkler.pl , @skorsten.pl   

3. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sinkler Robert Życzkowski do 

wystawiania i przesyłania faktur oraz korekt w formie papierowej w sytuacji nie odbierania e-faktur lub ich 

nieopłacania.  

4. Zmiana adresu e-mail, na który będą przesyłane faktury wymaga powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej. W 

przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mail korespondencja kierowana na dotychczasowy 

adres jest uważana za prawidłowo doręczoną.  

5. Odbiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Rezygnacja taka wymaga 

powiadomienia Dostawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Ochrona danych osobowych: Administratorem Twoich 

danych osobowych jest firma  Sinkler Robert Życzkowski  

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej  a także w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania 

Twoich danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Sinkler Robert Życzkowski  jest ułatwienie 

komunikacji z odbiorcą i skuteczne przekazywanie informacji dot. płatności. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji ww. 

celów. Firma Sinkler Robert Życzkowski będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych 

w imieniu i na rzecz firmy Sinkler Robert Życzkowski  Ponadto firma Sinkler Robert Życzkowski  będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym 

podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż przez 

5 lat, czyli okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt  opracowanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 2018 r., poz. 217 t.j.). Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania 

kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia 

zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych 

w art. 18 RODO;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, 

przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu 

nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Twoje dane osobowe będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom firmy SINKLER Robert Życzkowski oraz w uzasadnionych przypadkach 

zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą informatyczną, prawną, podatkową oraz podwykonawczą przedsiębiorstwa.  

mailto:biuro@sinkler.pl
mailto:kominy@sinkler.pl

