
 

 

 

…………………………………………… 
(miejsce i data) 

 

NTT System S.A. 

Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89 

05-077 Warszawa-Wesoła 

NIP: 1132518415 
 

Oświadczenie o akceptacji 

faktur w formie elektronicznej 
 

1. Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. rok 2022 poz. 931 z późn. zmianami) akceptuję wystawianie i przesyłanie  

(w tym poprzez udostępnianie) faktur wystawianych i przesyłanych (w tym udostępnianych) 

w formie elektronicznej (dalej „e-faktur”), ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. 

2. Proszę o przesyłanie e-faktur i/bądź informacji o ich wystawieniu  

(w tym udostępnieniu) przez NTT System S.A. na podany poniżej adres e-mail. 

Adres e-mail: 

                              

                              

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej  

w NTT System S.A. oraz iż przyjmuję go do wiadomości i stosowania. 
 

Dane identyfikacyjne 
 

Nazwa Firmy: .......................................................................... 
 

Adres: ....................................................................................... 
 

NIP: .......................................................................................... 

 

 

 

 

Pieczęć firmy …………………………………………………… 
 Podpis i pieczęć 

osób upoważnionych do reprezentowania firmy  



 

 

 

Administratorem danych osobowych, jeżeli zostały podane w powyższym oświadczeniu,  

jest NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie przy ul. Trakt Brzeski 89, 05 – 077 Warszawa – 

Wesoła, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000220535, NIP: 1132518415, REGON: 

015854360. 

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się 

poprzez adres e-mail: daneosobowe@ntt.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty 

wysyłanej na adres siedziby  NTT System S.A. podany powyżej. 

 

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i 

cookies w Grupie NTT System S.A., dostępnej pod adresem:  

https://ntt.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.  

Podpisanie powyższego oświadczenia oznacza potwierdzenie zapoznanie się z ww. Polityką.  

 

W przypadku gdy dane osobowe podane w oświadczeniu nie zostają podane bezpośrednio 

przez osobę, której dane dotyczą a przez osobę trzecią, osoba trzecia zobowiązuje się do 

przekazania osobie, której dane osobowe przekazała ww. informacji RODO oraz ww. Polityki 

prywatności, a także wskazania jej jakie dane osobowe zostały przekazane NTT System S.A. 
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