
Oświadczenie o Akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej . zgodnie art. 2 oraz art. 106n ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz zasadami 

przesyłania faktur w formie elektronicznej zawartymi w niniejszym oświadczeniu. 

Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej: 

1. Wystawca faktur gwarantuje autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność ich treści. 
2. Do przesyłania i odbioru faktur w formie elektronicznej będą wykorzystywane wyłącznie adresy 

e-mail wymienione w niniejszym oświadczeniu  
3. Za pomocą jednej wiadomości e-mail zostanie przesłana, jako załącznik, wyłącznie jedna faktura 
4. Całkowity rozmiar e-mail’a, wraz z załączonymi plikami, nie może przekroczyć rozmiaru 1.4 MB 
5. Faktura, jak i jej załączniki, nie będą przesyłane w postaci archiwów służących do kompresji 

danych (np. ZIP, RAR) 
6. Faktura w formie elektronicznej jest wysyłana w postaci załącznika, w pliku o jednym z 

następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, JPE, TIF, TIFF. 

 

Brak spełnienia jednego z warunków z pkt 1-6 jest równoznaczne z brakiem akceptacji Odbiorcy faktur na 

przesyłania faktur w postaci elektronicznej. 

Akceptacja nie wyłącza prawa Wystawcy faktur do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

Odbiorca faktur zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa w niniejszym oświadczeniu w 

formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie czy 

przesłanie ich w formie elektronicznej. 

Odbiorca faktur jest uprawniony do wycofania niniejszego oświadczenia, w następstwie czego Wystawca 

faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania odbiorcy faktur w formie elektronicznej, od dnia 

następnego po dniu, w którym został powiadomiony przez Odbiorcę faktury o cofnięciu akceptacji. 

Wszelkie zmiany niniejszej Akceptacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Podpis Wystawcy faktur      Podpis Odbiorcy faktur  

 

Wystawca faktur Odbiorca faktur 

Nazwa firmy: 

                                                       

Nazwa firmy:  

Bunge Polska Sp. z o.o. 

NIP:                                                      NIP: 556-25-34-695 

Adres firmy: 

                                                            

Adres firmy: 

ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica 

Telefon kontaktowy:                          Telefon: +48/52 35-35-213 

Adres e-mail, z którego będą wysyłane faktury w 

formie elektronicznej: 

                                                           

Adres e-mail, na które mają być dostarczane faktury w 

formie elektronicznej: 

bea.invoice.kru@bunge.com 

Adres e-mail służący do korespondencji bieżącej:  

                                                        
Adres e-mail służący do korespondencji bieżącej: 

przemyslaw.wrobel@bunge.com 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wystawcy. 

 

1) Administratorem danych osobowych umieszczonych w oświadczeniu jest Bunge Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy, ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica KRS: 

0000228312 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 556-25-34-695; dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - BEU.BP.Dataprotection@bunge.com 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 106n ustawy 

o VAT, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

(RODO). 

3) Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podanym w oświadczeniu. 

4) Dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom, za wyjątkiem organów uprawnionych z 

mocy prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym 

wynikającym z zakresu tych usług. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla 

wypełnienia celów określonych w punkcie 2.  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

  

 ___________________________________   

   czytelny podpis 

 


