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ŚWIEBODZIN  
UL. Mała 1 

tel. 68 382 44 42 

 

ZAGRODNO 60 
tel. 76 877 33 85 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Dane klienta:  (proszę czytelnie wypełnić) 
 
Nr klienta/ Nr dowolnej faktury: …......................./……………………..…………………………. 
 
Nazwa: …............................................................................................................................. 
 
Adres:  …............................................................................................................................. 
 
NIP: …................................. 
 
Telefon: …...................................  e-mail: ………………………………………………………. 

 
 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymywania informacji 

księgowych drogą elektroniczną poprzez dostęp do PANELU KLIENTA. 

 
1. Na podstawie art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych, jest: OSADKOWSKI-CEBULSKI SP. Z O.O. z 

siedzibą przy ul. Nasiennej 6, 59-220 Legnica. Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: 

ochronadanych@osadkowski-cebulski.pl  

2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z przesyłaniem i/lub udostępnianiem 

informacji księgowych oraz e-faktur. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych na e-

fakturach jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ((t. jedn. Dz. U. z 

2018 r. Nr 2174 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od momentu 

wystawienia faktury. Dane osobowe zawarte na fakturach przekazywane będą do firm 

obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz prawnym. Dane nie będą 

przekazywane do państw trzecich. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych 

osobowych, przysługuje osobie której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o dane zawarte na e-fakturach nie będziemy 

podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

3. Za datę zgody dla e-faktur i dostępu do panelu klienta przyjmuje się datę wpływu 

oświadczenia do Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. jednocześnie generowanie faktur 

elektronicznych nastąpi od dnia następnego. 

4. W razie zmiany danych zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o 

zmianie. 

 
 
 
Data: ……………………………………….                                     Podpis: ……………………………………………….. 


