
Zasady przesyłania dokumentówdrogą elektroniczną

Niniejsze zasady określają warunki  świadczenia przez Aluron Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi „e-faktura”.

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o VAT w
sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej zwanej dalej USTAWĄ.

2. Niniejsze zasady  są  udostępnione  za pośrednictwem strony internetowejwww.aluron.pl
3. Każdy klient korzystający z usługi e-faktury proszony jest o zapoznanie się z Zasadami przed wypełnieniem

druku oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną i rozpoczęciem korzystania z Usługi
oraz przestrzegania ich  postanowień.

4. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z
przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez
Aluron Sp. z o.o.

5. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez Odbiorcę pisemnego „OŚWIADCZENIE AKCEPTACJI FAKTUR
PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ”.

6. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu przez Aluron sp. z o.o.
wypełnionego oświadczenia.

7. Faktura elektroniczna jest plikiem o formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralności
jej treści.

8. Powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na adres poczty elektronicznej wskazany
na formularzu zgody na otrzymywanie e-faktur.

9. Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment wysłania do Odbiorcy powiadomienia o wystawieniu i
udostępnieniu faktury elektronicznej. 

10. Kolejne pobranie udostępnionej faktury będzie oznaczone  słowem „DUPLIKAT”.
11. Dostawca i Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie elektronicznej, w

sposób określony w Ustawie. 

Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z Usługi 

12. Zmiany adresu e-mail, na który mają być wysłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury
elektronicznej należy dostarczyć pisemnie na formularzu „Aktualizacja danych do otrzymywania faktur w
formie elektronicznej” dostępnym na stronie www.aluron.pl

13. W przypadku braku powiadomienia Aluron Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za
skutecznie doręczone po wysłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail Odbiorcy. 

14. Odbiorca jest uprawniony do rezygnacji z otrzymania faktur w formie elektronicznej.

15. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w
formie elektronicznej”. Formularz dostępny na stronie www.aluron.pl

16. Ponowna aktywacja Usługi e-faktura wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej”.



Klauzula informacyjna dotyczącaprzesyłania faktur drogą elektroniczną

17. Administratorem danych osobowych jest Aluron Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, NIP: 9462343265,
REGON: 432490395, KRS: 0000103157

18. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – iod@itmfox.pl

19. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

20. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania przez Administratora faktur w formie
elektronicznej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

21. Podane dane osobowe, jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania od Administratora faktur w
formie elektronicznej:

22. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dotyczą.

23. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.

24. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

25. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej
również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

26. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

27. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Postanowienia końcowe
28. Aluron Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie

internetowej www.aluron.pl


