
 
Praszka, dnia ………………………………… 

 
……………………………………..…………………………..………….…………………………… 
Imię i nazwisko   
 
……………………………………..……………………..……………..……………………………… 
Adres lokalu, dla którego wystawiana jest faktura za Internet  
 

…………………………..………………..…………………………..……………………………… 
Nr umowy   

 

Oświadczenie  
o chęci otrzymywania faktury drogą elektroniczną 

 
 

Proszę o przesyłanie faktur za Internet drogą elektroniczną na poniższy adres 

mailowy …………………………………………………………………………………………  

Zobowiązuję się powiadomić Spółdzielnię w przypadku zmiany adresu. 

 
Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej na podany 
przez abonenta adres mailowy w związku z realizacją Umowy abonenckiej na świadczenie usług dostępu do Internetu  zawartej 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Praszce. Zgodę na kontakt drogą elektroniczną można odwołać w każdym czasie poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia osobiście w siedzibie Administratora lub poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres 
korespondencyjny lub elektroniczny Administratora.  

 
 

  .............................................................................. 

       Czytelny podpis  
 

Wypełnione oświadczenie prosimy złożyć w biurze Spółdzielni przy ul. Mickiewicza 18. 
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce z siedzibą  w Praszce, ul. A. Mickiewicza 18, 

46-320 Praszka, adres poczty elektronicznej smpraszka@interia.pl, zwana dalej Administratorem .  

2. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

iod@smpraszka.nazwa.pl.  

3. Pani/Pana dane kontaktowe będą przetwarzane: 

a.  w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej na podany przez abonenta adres mailowy w związku z zawartą umową 

abonencką [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem]   przez okres jej trwania, oraz później:  

b. w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w 

szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem faktur drogą 

elektroniczną w związku z podpisaną umową przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w tym w szczególności 

sądy, policja, inne organy państwowe. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym 

na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 

świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów 

informatycznych, usług prawnych i doradczych. 

5. Posiadają Państwo prawo do: # prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych, prawo do 

sprostowania danych,  prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest wymaganiem przepisu prawa, 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.  

6. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne celem realizacji wskazanego w pkt. 3 celu. Niepodanie danych 

uniemożliwi przesyłanie Państwu faktur w formie elektronicznej.  

8. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany 

adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres smpraszka@interia.pl. 

mailto:iod@smpraszka.nazwa.pl

