
                      

                                  ARKUSZ REJESTRACYJNY DLA FIRM 

Nazwa Firmy Wnioskodawcy: 

NIP firmy: 

 

 

 Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną  

I. Działając na podstawie Rozporządzenia 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. 
2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Amar i Maj Michał Spółka 
Komandytowa ul. Przemysłowa 17, 83-050 Kolbudy, NIP 604-018-51-50 
 

1.Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email. Adres e-mail: 

 
(wypełnić drukowymi literami, każdy znak prosimy wpisywać w osobną kratkę) 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. I niniejszego oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

3. Za dzień dostarczenia faktury, duplikatu faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej będzie uznany dzień jej wysłania. 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

5.  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. 

Niniejszym oświadczam, że podane dane są prawdziwe. 

          

    TAK/NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Amar i Maj Michał Spółka 

Komandytowa w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów 

wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
 

Zgodnie : ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U : 2018. Po: 1000) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych 

arkuszu rejestracyjnym na potrzeby wewnętrzne wypożyczalni Amar i Maj Michał Spółka Komandytowa w celu umożliwienia dokonywania umów najmu. 

   

 

  

 
DATA PIECZĘC FIRMOWA, CZYTELNYPODPIS (IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY) DATA PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WSIOSEK 

  

Ulica: Miasto: Kod pocztowy: 

Telefon komórkowy:  

Adres zamieszkania: 

(Dotyczy. osoby prowadzącej działalność gospodarczą — właściciela firmy jednoosobowej, albo 

wspólnika spółki cywilnej) 

 

Imię i Nazwisko osoby 

reprezentującej wnioskodawcę: 

 

Nr PESEL:                                                                        


