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Nazwa Klienta

Data

FedEx Express Poland Sp. z o.o.
ul. Annopol 19
03-236 Warszawa
NIP:6342750606

Odbiorca faktur Wystawca faktur

Adres

NIP

Adres email Odbiorcy, na który będą wysyłane Dokumenty:

Stosownie do art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 64, poz 332 z późn. zm.)  
Odbiorca akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur przez Wystawcę z adresu e-mail: pl.nad@tnt.com lub einvoice@tnt.com  
w formie elektronicznej wystawionych przez FedEx Express Poland Sp. z o.o. następujących dokumentów (zwanych dalej: Dokumentami):
1. faktur,
2. duplikatów faktur przesłanych wcześniej w formie elektronicznej, 
3. korekt faktur przesłanych wcześniej w formie elektronicznej,
4. not obciążających,
5. not korygujących.

1. Powyższa akceptacja dotyczy otrzymywania Dokumentów przesyłanych z określonego w niniejszym oświadczeniu adresu e-mail.  
Ponadto Wystawca zobowiązuje się do dochowania należytej staranności i podjęcia niezbędnych działań gwarantujących autentyczność  
pochodzenia i integralność treści przesyłanych dokumentów. Dokumenty będą podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

2. Dokumenty będą przesyłane w formacie PDF od następnego dnia po dniu, w którym Odbiorca zaakceptuje warunki określone w niniejszym 
oświadczeniu, co zostanie potwierdzone podpisem i datą. Każdy e-mail zawiera tylko jeden dokument.

3. Wystawca faktur zobowiązuje się przesyłać Dokumenty w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne  
uniemożliwią przesłanie lub odbiór Dokumentów w formie elektronicznej.

4. Niniejsze oświadczenie może zostać cofnięte przez Odbiorcę w każdym czasie, w następstwie czego, Wystawca faktur utraci prawo do 
przesyłania Odbiorcy Dokumentów w formie elektronicznej, począwszy od następnego dnia po dniu, w którym Wystawca faktur otrzyma  
powiadomienie o wycofaniu akceptacji. Cofnięcie niniejszego oświadczenia musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczone pocztą lub  
na adres e-mail: pl.stc@tnt.com.

5. W razie zmiany adresu e-mail Odbiorca Dokumentów zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie  
FedEx Expres Poland Sp. z o.o. pocztą lub na adres e-mail: pl.stc@tnt.com.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR
PRZESYŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest FedEx Express Poland  Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi 
a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności, której treść 
dostępna jest na stronie internetowej tnt.com/express/pl. Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji czynności 
związanych z realizacją usługi.
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