eFaktura - zgoda Klienta
Data .........
Imię i nazwisko Abonenta: …………..
Adres: ………………….
Nr Umowy: ……………..
Kod Abonenta: ……………..

1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. (Dz. U. 2005 r., nr 133, poz. 1119) akceptuję
wystawianie i przesyłanie (w tym poprzez udostępnianie) faktur VAT z tytułu usług świadczonych przez Operatora DOLSAT
Sp. z o.o., wystawianych i przesyłanych (w tym udostępnianych) w formie elektronicznej (faktura elektroniczna), ze
wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia.

2.

Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z Regulaminem korzystania z elektronicznej faktury (eFaktury) w DOLSAT
Sp. z o.o. oraz, iż przyjmuję je do wiadomości i stosowania.

3.

Proszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej przez Operatora na podany poniżej adres e-mail.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, aby adres ten był jedynym adresem służącym do komunikacji
Operatora z Abonentem, oraz iż zastępuje on wszystkie podawane poprzednio przeze mnie adresy e-mail jako adresy do
wysyłania korespondencji w wersji elektronicznej.

Adres e-mail: …………………..
4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionego w pkt. 3 adresu poczty elektronicznej, w zakresie celów
marketingowych i reklamowych, lecz innych niż marketing bezpośredni dozwolony jako usprawiedliwiony cel
Administratora danych:

5.

DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23c, NIP 769-207-34-08, REGON 100089445
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź,
pod numerem KRS 0000240925; kapitał zakładowy: 746 200,00 zł; informuje, że przetwarza dane osobowe Abonenta
udostępnione na podstawie niniejszego oświadczenia i jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zmianami). Dane osobowe
Abonenta są przetwarzane na podstawie przepisów art. 23 ust.1 pkt.1, w związku z przepisami art.3 ust.2 powołanej ustawy
o ochronie danych osobowych, w sposób nie naruszający praw i wolności Abonenta, w celu udostępniania faktury
elektronicznej oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach, na podstawie obowiązujących przepisów regulujących
działalność w dziedzinie telekomunikacji (w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi tajemnicy telekomunikacyjnej).

6.

Abonent jednocześnie oświadcza, że w związku z celami oraz podstawą przetwarzania danych określonymi w niniejszym
oświadczeniu, swoje dane osobowe podał dobrowolnie, i że został zapoznany przez Administratora danych z
przysługującym mu prawem wglądu w swoje dane, prawem ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu, co do ich
przetwarzania. Ponadto Abonent oświadcza, iż wiadomo mu, że odbiorcą jego danych jest administrator danych – według
oznaczeń tego podmiotu określonych na początku oświadczenia oraz podmioty upoważnione na mocy obowiązujących
przepisów lub stosownej umowy z Operatorem, w granicach określonych przez prawo.

□ TAK

□ NIE

…………………..……………………………..
Czytelny podpis Abonenta

