ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań
biuro@lexdigital.pl
+48 500 214 942
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Klauzula informacyjna dot. faktury*
Klient/kontrahent
Wskazanie administratora
Administratorem danych osobowych jest [nazwa i adres Administratora].
Z Administratorem danych można kontaktować się w następujący sposób [należy wskazać]
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych. Mogą się Państwo z nim skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej:
iod@xxx.pl [jeżeli wyznaczono IOD).
Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom
takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
dostawcom usług pocztowych i kurierskich lub innych usług działającym na rzecz Administratora.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe nie
będą/będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od
towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.
Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów
* Nie ma obowiązku umieszczania na fakturze informacji o przetwarzaniu danych. Najlepszym miejscem do
zamieszczenia tych informacji jest stopka e-maila, strona internetowa, czy składane zamówienie.
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