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

                  Miejscowość, data  
     OŚWIADCZENIE  

O AKCEPTACJI FAKTUR UDOSTĘPNIANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
 
Dane klienta  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
Reprezentowany przez  
 
…………………………………………………………………………………………………  
1. Po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej z dnia 
…………………..… oświadczam, że:  
 
- wyrażam zgodę na jego postanowienia w całości  
- wskazuje adres e-mail do powiadomień o udostępnieniu faktury  

…………………………….@............................................. hasło: _ _ _ _  
- wskazuję adres e-mail do otrzymywania informacji na temat dostępu do konta, z którego 
pobierane będą faktury ( m in do przypominania danych do logowania )  

…………………………….@........................................... hasło: _ _ _ _  
- powiadomię każdej zmianie adresów wskazanych powyżej  
 
2. 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.  
 
3. Faktury, duplikaty i korekty będą wysyłane z adresu mailowego:  
faktury2@kleib.pl   
 
 
 
 
………………………………………     ……………………………………  
Miejscowość, data                  czytelny podpis klienta  
 
 
 
 

…………………………………..  
      pieczęć firmy 

 
 
 



 
 
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 
 


