
Gmina Dobromierz 

Plac Wolności 24        

58-170 Dobromierz 

NIP: 884-23-65-479 

Telefon/fax (74) 85-86-217 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI 

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Dane odbiorcy usług: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa firmy – reprezentowana przez) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania/siedziby) 

  

          ……………………………………………..               
             (NIP)       

 

 

 

1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej przez Gminę Dobromierz 

z siedzibą Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP: 884-23-65-479 faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz 

ich korekt, przypomnień o zaległościach podatkowych, cywilnoprawnych, harmonogramów o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez następujące kanały komunikacyjne: 

 

□ adres e-mail: …………………………………………………………………………………. 

□ SMS na numer:………………………………………………………………………………………………... 

□ telefon na numer:……………………………………………………………………………………………… 

Dokumenty przesłane na wyżej wymieniony adres e-mail/nr tel. uważa się za skutecznie doręczone. 

 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się regulaminem  wystawiania i przesyłania korespondencji drogą 

elektroniczną szczegółowo opisanych na stronie 2 niniejszego Oświadczenia. 

 

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną 

do mnie korespondencją, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) których administratorem 

jest Wójt Gminy Dobromierz. Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną w w/w sprawie, a także zostałam/em 

poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

…………………………………....    …………………………………....    
(data, miejscowość)                               (podpis/pieczęć firmy) 



ZASADY PRZESYŁANIA KORESPONDENCJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących oraz 

duplikatów faktur jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2018 poz. 2174). 

 

 2. Warunkiem korzystania przez Odbiorcę usług świadczonych przez Gminę Dobromierz z możliwości 

elektronicznego otrzymywania w/w korespondencji jest: złożenie przez Odbiorcę pisemnego Oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną,  posiadanie telefonu komórkowego, 

posiadanie adresu e – mail;  zainstalowanie przeglądarki plików PDF. 

 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie  korespondencji powinno zawierać dane pozwalające 

zidentyfikować Odbiorcę wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do jego podpisania i złożenia. 

Wzór Oświadczenia (…) znajduje się na stronie internetowej www.dobromierz.pl oraz dostępny jest w siedzibie 

Gminy Dobromierz tj. Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz. 

 

4. Oświadczenie(…) Klienta nie pozbawia Gminy Dobromierz prawa do wystawiania i przesyłania korespondencji 

w formie papierowej. 

  

5. Faktury VAT, duplikaty tych faktur oraz ich korekty, przypomnienia o zapłacie zaległości, harmonogramy  o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawiadomienia o zaległościach podatkowych, 

cywilnoprawnych w formie elektronicznej wysyłane będą na adres e-mail lub SMS pod numer wskazany przez 

Odbiorcę. Korespondencja wysyłana będzie przez Gminę Dobromierz tylko i wyłącznie z serwera Gminy 

Dobromierz. Gmina Dobromierz zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dokumenty o 

charakterze finansowym wysyłane z innego serwera, aniżeli wskazany powyżej. 

 

6. Odbiorca zobowiązany jest do utrzymywania aktywnego nr telefonu i adresu e-mail określonego w 

Oświadczeniu (…). W przypadku zmiany nr telefonu lub adresu e-mail, Odbiorca zobowiązany jest do 

niezwłocznego złożenia pisemnego Oświadczenia o zmianie w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Gmina 

Dobromierz zastrzega sobie, że w przypadku braku informacji od Odbiorcy o zmianie nr telefonu lub adresu e-

mail – wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy nr tel. lub adres e-mail wskazany w Oświadczeniu 

o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uważana za prawidłowo doręczoną 

i będzie wywoływać skutki prawne. 

 

7. Za dzień dostarczenia do Odbiorcy korespondencji uznawana będzie data wysłania SMS lub e-mail. 

 

 8. W przypadku zmiany przepisów prawa, które regulują zasady wystawiania i przesyłania korespondencji w 

formie elektronicznej, Gmina Dobromierz zmieni niniejsze Zasady (…) oraz udostępni przedmiotową informację 

na swojej stronie internetowej. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie będą wymagać żadnej 

akceptacji przez Odbiorcę. 

 

9. Odbiorca w każdym momencie ma prawo do wycofania Oświadczenia(…) o czym zobowiązany jest pisemnie 

powiadomić Gminę Dobromierz. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 

dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
 Gmina Dobromierz 

Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się: 

Marcin Wowk 

iod.dobromierz@grupaformat.pl 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Kierowania korespondencji drogą mailową lub telefoniczną. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest: 
Wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 

Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym 

w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji 

międzynarodowych oraz państw trzecich. 

Okres przechowywania danych: Do momentu wycofania wyrażonej zgody. 

Ma Pana/Pani prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. przenoszenia danych, 

4. cofnięcia wyrażonej zgody, 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji. 

Pana/Pani dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani 

profilowaniu. 

 


