Akceptacja faktury w formie elektronicznej
................................, dnia …………………….

Nabywca:

Dostawca:

…………………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy)

Spółdzielnia Telekomunikacyjna
”WIST” w Łące
36-004 Łąka 175
NIP- 813-00-14-128

……………………………………………………………………
(Adres Zamieszkania / Siedziba Firmy)
……………………………………………………………………
(Numer NIP)*
……………………………………………………………………
(Numer Telefonu)
……………………………………………………………………
(e-mail)

§1
Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) strony (dostawca i nabywca) ustalają, że z dniem
……………………………………………..… roku będą dokumentować zawieranie pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej.
§2
Dostawca zobowiązuje się udostępnić nabywcy na stronie https://ebok.wist.com.pl lub w zakładce MOJA FAKTURA na www.wist.com.pl faktury w formie elektronicznej.
W takiej samej formie udostępniane będą faktury korygujące oraz duplikaty faktur.
Dostawca gwarantuje autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność ich treści.
§3
Nabywca wyraża zgodę na udostępnienie przez wystawcę faktur w sposób określony w § 2.

§4
Dostawca i nabywca zobowiązują się do przechowywania faktur przesłanych drogą elektroniczną zgodnie z § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów wymienionego w § 1.
§5
Cofnięcie akceptacji wymaga formy pisemnej i jest skuteczne począwszy od następnego okresu rozliczeniowego.
§6
Wystawienie faktur w formie elektronicznej nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego po akceptacji przez nabywcę oraz po zalogowaniu się do systemu faktur elektronicznych znajdującego się
na stronie https://ebok.wist.com.pl
Klauzula informacyjna
Administratorem danych jest Spółdzielnia Telekomunikacyjna „WIST” w Łące, 36-004 Łąka 175. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda Nabywcy. Dane będą przetwarzane w celu realizacji i archiwizacji niniejszego zlecenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Posiada Pan/Pani prawo:
a)
żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b)
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c)
przenoszenia danych,
d)
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez 5+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 5 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek
roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Pana/ Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Nabywca oświadcza:
a)
że podaje dane osobowe dobrowolnie i ze są one zgodne z prawdą.
b)
że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania

………………………………………………………….
Data i podpis osoby upoważnionej (pieczątka firmy)

* wymagane w przypadku działalności gospodarczej

