Zgoda na otrzymywanie faktur, wezwań do zapłaty oraz innych oświadczeń w formie elektronicznej
Dane Klienta
Imię i nazwisko / firma

Nr ewidencyjny kontrahenta

Adres

PESEL/NIP/REGON

E-mail

Nazwa rejestru / ewidencji działalności gospodarczej

Numer

Oświadczenia
1. Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie ul. Przemysłowa 3 (zwany dalej CHOPIN) jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji
umowy przez CHOPIN. Podanie danych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
ich poprawienia.
2. CHOPIN wystawia, przesyła i przechowuje na rzecz Klienta faktury w formie elektronicznej przez okres i na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337), gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w
rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu
kwalifikowanego, zgodnie z § 4 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie
elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119).
3. CHOPIN przesyła wystawione Klientowi faktury elektroniczne i przechowuje je na rzecz Klienta poprzez ich udostępnienie na Portalu Klienta na zasadach dostępu
określonego przez CHOPIN w Regulaminie świadczenia usług zgodnie z § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania
oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur
(Dz.U. Nr 133, poz. 1119).

Akceptacja
4. Faktura elektroniczna, jest plikiem formacie PDF opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o
podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Wezwanie
do zapłaty składane w formie elektronicznej nie jest opatrzone podpisem elektronicznym.
5. Awizo o wystawieniu faktury elektronicznej oraz wezwania do zapłaty w formie elektronicznej jest dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mailowy wskazany przez Klienta portalu : https://ebok.tkchopin.pl
6. Udostępnienie faktury elektronicznej, wezwania do zapłaty lub innego oświadczenia w formie elektronicznej klientowi na Portalu Klienta jest uznawane
za skuteczne doręczenie wystawionej faktury, wezwania do zapłaty lub innego oświadczenia w formie elektronicznej zgodnie z art. 61 KC.
7. Udostępnienie wezwania elektronicznego na Portalu Klienta uznawane jest jako skuteczne doręczenie.
8. Akceptacja nie wyłącza prawa CHOPIN do wystawiania i przesyłania faktur oraz wezwań do zapłaty w formie papierowej.
9. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania faktur oraz wezwań do zapłaty w formie elektronicznej. Rezygnacja taka wymaga powiadomienia
wystawcy w formie pisemnej. Odpowiedni formularz można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej www.tkchopin.pl
Akceptuję wystawienie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz przechowywanie ich przez CHOPIN na powyższych warunkach, zgodnie z § 3 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. Nr 133, poz. 1119).

Miejscowość

Data

e-f@ktura
w Twoim domu!

Podpis Klienta

Pozbądź się papierowych rachunków … odbierz i opłać fakturę w dowolnym miejscu
przez Internet … masz dostęp do całej historii rachunków… Wypełnioną zgodę odeślij na
adres: tkchopin@tkchopin.pl lub przekaż w BOK

