ZGODA
na wystawienie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną przez Masterchem Logoplaste spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
DANE DOSTAWCY:
Masterchem Logoplaste spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działające na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788211, ul. Przylep -Solidarności 86 D, 66-015
Zielona Góra, NIP: 525-279-09-32
DANE ODBIORCY:
Nazwa firmy (zgodna z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CeiDG)
działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w:

pod numerem KRS
Adres firmy:

NIP:
Imię i nazwisko (osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub CEiDG, lub na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez osoby wpisane do w/w rejestrów)

Adres e-mail Odbiorcy do przesyłania faktur:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych w-formie
elektronicznej przesyłanych przez Masterchem Logoplaste Sp. z o.o., ul. Przylep-Solidarności 86 D, 66-015 Zielona Góra zgodnie z art. 2.
Pkt 31 i 32 oraz art. 106n
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
Wskazuję podany wyżej adres e-mail, jako środek komunikacji elektronicznej umożliwiający mi zapoznanie się z treścią
przesyłanych na ten adres faktur w formie elektronicznej.
Po stronie Odbiorcy istnieje możliwość określenia terminu obowiązywania zgody.
Zgoda obowiązuje do dnia
W przypadku nie podania terminu ważności przez Odbiorcę, zgoda obowiązuje do czasu je pisemnego wycofania.

Miejscowość, data

Czytelny podpis z pełnym imieniem i nazwiskiem Odbiorcy
(pieczęć firmowa Odbiorcy)

Prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia na adres e-mail Opiekuna Firmy. W przypadku pytań prosimy
o kontakt pod adresem e-mail: info@mch.com.pl
Faktury w formie elektronicznej będą wysyłane do Państwa z adresu: e-faktura@mch.com.pl

Ochrona danych osobowych:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Masterchem Logoplaste Sp. z o.o., ul. Przylep- Solidarności
86 D, 66-015 Zielona Góra.

2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Dostawcę w celu przesyłania faktur w formie

elektronicznej,a-także w celach archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w ww. celach jest art. 6. Ust.1 1 lit. F) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy jest ułatwienie
komunikacji z-Dostawcą i skuteczne przekazywanie informacji dot. płatności. Podanie danych nie jest
obowiązkowe, jednak niezbędne w-zakresie realizacji ww. celów.

3. Dostawca będzie przekazywać Pani/Panu dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na rzecz Dostawcy. Ponadto Dostawca będzie udostępniać Państwa dane
osobowe innym podmiotom, o-ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/ Pana dane nie będą
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Dane przechowywane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowości przetwarzania danych
osobowych, z-którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@mch.com.pl.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności

