
 

Załącznik nr 1 do „Regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej  

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku 

 
OŚWIADCZENIE 

 O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 

 
Dane Odbiorcy: 

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

Adres lokalu w Spółdzielni ……………………………………………………………………………………………...…………….….…….. 

NIP / PESEL / REGON / KRS ………………………………….…………………………………………………..………………..……… 

 

Dane Wystawcy: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” 

15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 

NIP: 542-020-75-90; REGON: 000482950; KRS: 0000153571 

 
1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, 

faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej. 

2. Proszę o przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą mailową na poniżej wskazany adres e-mail: 

 
……………………………………………………………………………....………..………………………………………………… 
(Należy wpisać drukowanymi literami adres e-mail) 

 
3. W razie zmiany adresu e-mail, zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie drogą pocztową na 

adres Spółdzielni lub Administracji osiedla albo drogą elektroniczną na adres e-mail: efaktury@sm-rodzinakolejowa.pl   

4. Przyjmuję do wiadomości, że faktury i ich korekty będą wysyłane w formacie pliku z rozszerzeniem PDF. 

5. Zobowiązuje się przyjmować faktury oraz ich korekty w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody formalne lub 
techniczne uniemożliwią Spółdzielni Mieszkaniowej ”Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, przesłanie tych dokumentów 
drogą elektroniczną. 

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego 
Wystawca straci prawo do wysyłania faktur i ich korekt do Odbiorcy drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia 
następnego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie o cofnięciu niniejszego oświadczenia. 

7. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z „Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku” i akceptuję określone w nim warunki. 

8. W przypadku, gdy podany adres e-mail wyczerpywać będzie pojęcie danej osobowej w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), oświadczam, iż 
wyrażam zgodę na jej przetwarzanie przez Wystawcę w celu przesłania faktur lub ich korekt w formie elektronicznej. 
Oświadczam, iż mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina 
Kolejowa” w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.sm-rodzinakolejowa.pl w 
zakładce „RODO”. 

 

Oświadczenie niniejsze po uzupełnieniu i podpisaniu prosimy odesłać drogą pocztową na adres Spółdzielni lub 
Administracji osiedla albo drogą elektroniczną na adres e-mail: efaktury@sm-rodzinakolejowa.pl  

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….………….. .……………………………………..……………………………………………. 

miejscowość i data imię i nazwisko / pieczęć imienna, podpisy osób upoważnionych do 

reprezentacji, pieczęć firmowa 

 

mailto:efaktury@sm-rodzinakolejowa.pl
http://www.sm-rodzinakolejowa.pl/
mailto:efaktury@sm-rodzinakolejowa.pl


 

 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej  

przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku 

 

 

 
Białystok, dnia, ……………………………………….. 

 
 
 

Dane Odbiorcy: 

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

Adres lokalu w Spółdzielni …………………………………………………………………...……………………………...………….….…….. 

NIP / PESEL / REGON / KRS ………………………………….………………………………………………………..……………..……… 

 

Dane Wystawcy: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” 

15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 

NIP: 542-020-75-90; REGON: 000482950; KRS: 0000153571 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 O WYCOFANIU AKCEPTACJI NA PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 
 
 

 Oświadczam, iż cofam zgodę na przesyłanie mi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” w 

Białymstoku faktur w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….………….. .……………………………………..……………………………………………. 

miejscowość i data imię i nazwisko / pieczęć imienna, podpisy osób upoważnionych do 

reprezentacji, pieczęć firmowa 

 

 


