
 ………………………………dn. …………………… 
 (Miejscowość)                                                (Data) 

Nazwa firmy:………………………………………............................................................................................ 

           Adres:...................................................................................... 

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

NIP:...................................................................................... 

ZGODA ORAZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE E-FAKTUR 

1. Działając zgodnie z zasadą reprezentacji, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie
faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej (e-faktury) przez spółkę Janex International Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, NIP: 796-003-96-31 (zwaną dalej „Spółką”).

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku
gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

3. Proszę o przesyłanie e-faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.

Adres e-mail:....................................................................................................................................................................................

4. Oświadczam, że podany adres e-mail będzie używany, konserwowany, a w razie jego zmiany zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia Spółki o nowym adresie e-mail.

5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną zgodnie z następującymi regułami:
a) Faktura będzie wystawiona w formacie pdf, orientacja pionowa A4.
b) Wiadomość będzie przesłana za pomocą poczty elektronicznej z adresu Nadawcy: efaktura@janexint.com.pl na

wskazany w ust. 3 adres e-mail Odbiorcy.
c) Wiadomość będzie zawierać tylko jedną fakturę elektroniczną w formacie PDF.
d) W tytule emaila zostanie podany numer faktury.
e) Maksymalny rozmiar załącznika to 10 MB.
f) Dokument nie będzie szyfrowany.
g) Dokument nie będzie zabezpieczany hasłem.
h) Wiadomości będą zabezpieczone certyfikatem SSL.

6. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsza zgoda może zostać wycofana, w następstwie czego Spółka traci prawo do
przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych, jest Janex International Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Płomyka 2, 
02-490 Warszawa. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: janex@janexint.com.pl lub
formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres siedziby z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. Przetwarzanie danych
osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w wyżej określonym celu, podanie danych jest dobrowolne tak samo jak
wyrażenie zgody. Mają Państwo w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie
niezbędne informację o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone na stronie www.janexint.com.pl.

…………………………………………………………………………………………. 
(Podpis, pieczęć firmowa) 
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