
 

ZMIANA* – należy wpisać aktualny adres email, pod który będzie przesyłana elektroniczna 

faktura 

Adres E-MAIL 

ZMIANA ADR ESU E -MA IL DOSTARCZANIA E FAKTURY 
 

 

Bankowy Ośrodek 

Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. 

ul. Szarych Szeregów 23a 

60-462 Poznań 
 

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy* 

 

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

 

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

 

Adres zamieszkania/siedziba* 

 

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

 

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

 

NIP:* …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

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

* pola obowiązkowe 

 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktury w formie elektronicznej przez Bankowy Ośrodek 

Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, oraz obowiązującym w Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji  

Sp. z o.o. Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

 
 

 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
 

Informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bankowy Ośrodek Doradztwa  
i Edukacji Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań;  
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawiania i przesyłania faktur, 

duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej;  

2) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO bowiem 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy związanej ze świadczeniem usług 

szkoleniowych;  

3) podanie danych jest niezbędne do wystawienia i przesyłania faktur elektronicznych;  

4) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a po tym okresie 

będą one niszczone zgodnie z zasadami RODO,  

7) Wszelka dokumentacja niezbędna do wykonania przedmiotu umowy przechowywana 

będzie w siedzibie biura Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.  

w Poznaniu.  

 

 

 

 

________________, dnia__________________ 

 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

 

 

 

______________________________________ 


