
Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu, ul. Sosnkowskiego 40-42 45-273 Opole 
Dane osobowe zawarte w oświadczeniu przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego n administratorze. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuję Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 
żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są w Klauzuli Informacyjnej zamieszczonej 

na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://smlw.opole.pl/45/ochrona-danych-osobowych.html  

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 106n ust. 1. ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2022 
r. poz. 931), 

 
 

…………………………………………………………………………………………...………………. 
 
……………………………………………………………………………………………...……………. 
Powyżej proszę podać odpowiednio: 
- dane Właściciela lokalu użytkowego (nazwa/osoba reprezentująca/imię i nazwisko; siedziba/adres; NIP); 
- dane Najemcy / Dzierżawcy, z którym Spółdzielnia ma bezpośrednio zawartą umowę (nazwa/osoba 
reprezentująca/imię i nazwisko; siedziba/adres; NIP), 

 

zwana/y dalej Odbiorcą, wyraża zgodę na udostępnianie przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Opolu faktur VAT/korekt na koncie Internetowej Obsługi Kontrahenta (dalej IOK), 
i zobowiązuje się do samodzielnego pobierania ich, po uprzednim zalogowaniu się, zgodnie 
z „Zasadami Korzystania z IOK dla właścicieli lokali użytkowych/wydzielonych miejsc 
postojowych oraz dla posiadających umowy najmu/dzierżaw.” 
 

W przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią wystawienie przez 
Spółdzielnię faktur/korekt w IOK, Odbiorca zobowiązany jest przyjąć je w formie papierowej. 

 
                                                                                               ……………………………………..  
                     

                                                                               /podpis/pieczątka uprawnionego Odbiorcy/ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu  oświadcza, że faktury VAT posiadają gwarancję 

autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury, dzięki zapewnieniu kontroli 
biznesowej w tym zakresie poprzez wystawianie ich w IOK oraz zapisywaniu ich w formacie 
uniemożliwiającym ich modyfikację. 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu oświadcza, że adresem mailowym, na który Odbiorca może 
kierować do Spółdzielni jakąkolwiek korespondencję dotyczącą faktur/korekt, jest następujący 
adres: spoldzielnia@sm.opole.pl 

• „Zasady Korzystania z IOK dla właścicieli lokali użytkowych/wydzielonych miejsc postojowych 
oraz dla posiadających umowy najmu/dzierżaw” dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Opolu: www.sm.opole.pl 


