
 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR  PRZESYŁANYCH  
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 
 
• Niniejszym Odbiorca e-faktury  ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
wyraża zgodę na przysyłanie mu przez Wystawcę faktur w formie elektronicznej (e-faktur), 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania 
faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).  
 
 
• Odbiorca informuje, że e-faktury, w tym  faktury VAT, korekty  faktur VAT, oraz duplikaty 
faktur VAT  będą przyjmowane pod poniższym adresem e-mail:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
W razie zmiany adresu e-mail Odbiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
Wystawcy o tym fakcie. E-faktury wystawiane przez Wystawcę będą wysyłane pod wyżej 
podany adres e-mail do czasu powiadomienia o zmianie adresu, ze skutkiem doręczenia.  
 
 
• W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie i 
przesłanie dokumentu, o którym mowa wyżej, w formie elektronicznej, wówczas Wystawca 
jest zobowiązany przesłać ten dokument w formie papierowej.  
 
 
• Niniejsza zgoda na dostarczenie faktur VAT drogą elektroniczną może zostać cofnięta. W 
przypadku złożenia oświadczenia o jej cofnięciu zgoda traci moc po 30 dniach od daty złożenia 
tego oświadczenia. Oświadczenie takie wymaga dla swej skuteczności doręczenia go pocztą w 
formie mailowej: faktury@kleib.pl lub  pisemnej na adres Wystawcy:  
 

KLEIB Sp. Z o.o. 

Pikutkowo 43 

87-880 Brześć Kujawski 

 

………………………………….                                                    ………………………………….  

         Pieczątka firmowa                                                                              Pieczątka firmowa                                                             

 

………………………………….                                                   ………………………………….. 

         Podpis Wystawcy                                                                                  Podpis Odbiorcy  
 
       
  Data …………………..                         Data ……………………… 



 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KLEIB Sp. z o.o.. podanych przeze mnie danych 
osobowych 
W celu marketingu produktów i usług. 

TAK 
[  ] 

NIE 
[  ] 
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez KLEIB Sp. z o.o. informacji marketingowych, w 
tym ofert na podany przeze mnie numer telefonu. 
…………………………………………..……… 

TAK 
[  ] 

NIE 
[  ] 
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez KLEIB Sp. z o.o.  informacji handlowych, w tym 
ofert na podany przeze mnie adres e-mail. …………………………………………..……… 
 
TAK 
[  ] 
 
NIE 
[  ] 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez KLEIB Sp. z o.o. informacji handlowych, w tym ofert 
Partnerów KLEIB Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail. ..........……………… 
KLEIB Sp. z o.o. pozyskując Pani/Pana dane osobowe stała się ich administratorem. 
KLEIB Sp. z o.o.  przetwarza dane osobowe (dane identyfikacyjne oraz kontaktowe) pozyskane 
bezpośrednio od Pani/Pana. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przekazywanie ofert oraz informacji marketingowych przez KLEIB Sp. z o.o. (podstawa 
prawna art. 6 ust 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzania danych osobowych lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w przypadku pozyskania 
danych z innego  źródła lub w sytuacji wyrażenia zgody na kontakt marketingowy z 
wykorzystaniem wskazanego sposobu kontaktu). Zgody wyrażone w niniejszym formularzu 
mogą być w dowolnym momencie wycofane. Jest Pani/Pan uprawniona(y) do dostępu do 
swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, 
żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Jest Pani/Pan uprawniona(y) do 
przenoszenia swoich danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu 
bezpośredniego. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. W sprawie 
ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Adamem Fotyń pod 
adresem a.fotyn@kleib.pl w KLEIB Sp. z o.o 


