OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU AKCEPTACJI DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA
FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Jako osoba/by uprawniona/ieni do reprezentacji podmiotu o poniższych danych:
Nazwa reprezentowanego podmiotu:

Adres podmiotu:

NIP podmiotu:

zwanego dalej „Odbiorcą” , zgodnie z załączonym aktualnym odpisem z KRS ( w przypadku jednoosobowej działalności aktualnym
odpisem z CEDIG) niniejszym cofam/y akceptację „Odbiorcy” na wystawianie, przesyłanie w tym udostępnianie faktur w formie
elektronicznej przez „Wystawcę” firmę Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o. na rzecz „Odbiorcy”.
Jestem/śmy świadoma/y/mi , że oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie, przesyłanie w tym udostępnianie „Faktur” w formie
elektronicznej wywołuje skutki prawne z końcem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym „Wystawca” otrzymał prawidłowo
wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentacji „Odbiorcy” formularz „Oświadczenie o wycofaniu akceptacji” wraz
z załącznikiem zawierającym aktualny odpis z CEIDG lub KRS ”Odbiorcy”.

……………………………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………………………………….
( pieczęć firmowa, podpis osoby/ób upoważnionych do reprezentowania Odbiorcy)

Załącznik:
1. Odpis aktualny Odbiorcy z KRS ( w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odpis aktualny z CEDIG ) - dołącza Odbiorca.

UWAGA: Niniejszy prawidłowo wypełniony formularz oświadczenia wraz z załącznikiem należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie (tj.
Pocztą Polską) u „Wystawcy” firmy Draht und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest DRAHT-UND MATERIAL VERTRIEB DMV-PLUS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dane zawarte w formularzu są przetwarzane w szczególności w celu korespondencji, wystawiania, przesyłania
oraz udostępniania faktur , ich korekt, duplikatów w formie elektronicznej, w celach związanych z realizacją umowy, płatności w ramach umowy, realizacją
obowiązków rachunkowych i podatkowych na podstawie przepisów prawa oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z” RODO”, w szczególności prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. Pełna informacja RODO jest dostępna na stronie
internetowej Administratora danych: www.dmvplus.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Draht-und Material Vertrieb DMV-PLUS Sp. z o.o.
Kokotów 647b, 32-002 Węgrzce Wielkie
Tel. +48 12 289 92 56 fax. +48 12 289 92 55
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