SÚHLAS SO ZASIELANÍM FAKTÚR
V ELEKTRONICKEJ PODOBE
Vybraný podnikateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrovaná:

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

zastúpená:

...........................
...........................

E-mailová adresa (y) na zasielanie faktúr:

............................................
............................................

(ďalej len „Vybraný podnikateľ“)
PODMIENKY ZASIELANIA ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR:
Podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a
je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so
súhlasom príjemcu tovaru alebo služby“.
1. Vybraný podnikateľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH udeľuje Agentúre pre
núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava –
Ružinov, Slovenská republika, IČO: 457 416 62, DIČ: 2023851863, IČ DPH: SK2023851863, zapísanej
v Registri záujmových združení právnických osôb, vedenom Okresným úradom Bratislava pod
registračným číslom: ObU-BA-OVVS2-2013/55076, osoba oprávnená konať za záujmové združenie
právnických osôb v súvislosti s uzatváraním Zmlúv o zabezpečení udržiavania núdzových zásob:
Miroslav Marek, generálny riaditeľ, kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Marcela Rybanská, výkonná riaditeľka,
e-mail: info@eosa.sk, tel. č. 02/321 16 960, zodpovedná osoba v súvislosti s ochranou osobných
údajov: Peter Jurák, e-mail: info@eosa.sk (ďalej len (ďalej len „Poskytovateľ“) súhlas na to, aby mu
Poskytovateľ fakturoval služby za udržiavanie núdzových zásob, poskytované na základe
Zmluvy o udržiavaní núdzových zásob uzatvorenej s Poskytovateľom a zákona č. 218/2013
Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len
„elektronická faktúra“).
2. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 74 zákona o DPH.
3. Vybraný podnikateľ v zmysle § 71 ods. 1 písm. b / zákona o DPH sa zaväzuje doručovať elektronickú
faktúru Vybranému podnikateľovi formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú mu
poskytol, a ktorá je uvedená v tomto Súhlase so zasielaním elektronických faktúr (ďalej len „e-mailová
adresa“). Poskytovateľ bude faktúru zasielať e-mailom ako dokument PDF. Zmluvné strany sa dohodli
na tom, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Vybraného podnikateľa považujú za
predloženie a doručenie dokladu za poskytnuté služby Vybranému podnikateľovi.
4. Vybraný podnikateľ vyhlasuje, že má prístup k nahlásenej e-mailovej adrese. Poskytovateľ nezodpovedá
za únik informácií z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese Vybraného podnikateľa, alebo v
dôsledku úniku z internetovej aplikácie Vybraného podnikateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú
uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Vybranému
podnikateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Ak Vybraný podnikateľ neobdrží
elektronickú faktúru v obvyklej dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť bez
zbytočného odkladu Poskytovateľovi. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný doručiť Vybranému
podnikateľovi faktúru v papierovej forme. Ak Vybraný podnikateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť,
faktúra sa považuje za doručenú.

6. Vybraný podnikateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo
neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Poskytovateľ
nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Vybraného podnikateľa do siete
internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Vybranému podnikateľovi., alebo z
iných dôvodov, pre ktoré sa Vybranému podnikateľovi nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo
prístup k internetu
7. Vybraný podnikateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá
by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy.
8. Vybraný podnikateľ môže o zrušenie zasielania elektronických faktúr požiadať písomnou žiadosťou
doručenou Vybranému podnikateľovi.
9. Tieto podmienky sú súčasťou Súhlasu so zasielaním elektronických faktúr a tvoria jej neoddeliteľnú
súčasť, rovnako aj informačná povinnosť v súvislosti s ochranou osobných údajov Vybraného
podnikateľa.
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:
1. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov spracúva osobné údaje Vybraného podnikateľa a/alebo ním uvedenej kontaktnej osoby (ďalej
len „Dotknutá osoba“), v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, podpis, a to za účelom
zasielania elektronických faktúr za služby udržiavania núdzových zásob vystavených na základe Zmluvy
o udržiavaní núdzových zásob uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Vybraným podnikateľom.
Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom Poskytovateľa a Vybraného podnikateľa.
2. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po dobu uchovania faktúr v súlade s
príslušnými právnymi predpismi, t. j. po dobu 10 rokov od vystavenia faktúry (ďalej len „Doba
uchovania osobných údajov“). Poskytovateľ po splnení tohto účelu a Dobe uchovania osobných
údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby.
3. Poskytovateľ je oprávnený v tejto súvislosti postúpiť spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby za
účelom fakturácie za poskytovanie služieb udržiavania núdzových zásob účtovnej spoločnosti VGD
SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36254339 a jej subdodávateľovi: TULIP Solutions s.r.o., IČO: 46486836.
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje
Dotknutej osoby vo vyššie uvedenom rozsahu a zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali výlučne
spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a oprávnenému záujmu, a po splnení účelu ich
spracúvania a Dobe uchovávania osobných údajov zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje Poskytovateľ
spracúva v elektronickej a listinnej forme a prijatými vhodnými a organizačnými opatreniami zaisťuje
ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene,
alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Získané osobné údaje Dotknutej osoby
nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Poskytovateľ nezamýšľa prenos
osobných údajov Dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácií.
5. Poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je slobodné, dobrovoľné a určité. Na základe písomnej
žiadosti zaslanej e-mailom na info@eosa.sk, má Dotknutá osoba právo žiadať o prístup k svojim
osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, právo na vymazanie svojich osobných
údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie
svojich osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov. Dotknutá osoba má právo
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ak sa
domnieva, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.
Vybraný podnikateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania
elektronických faktúr (faktúr zasielaných elektronicky formou e-mailu). Vybraný podnikateľ
zároveň berie na vedomie vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov a v tejto
súvislosti vyhlasuje, že slobodne a dobrovoľne poskytol pravdivé a aktuálne osobné údaje vo
vyššie uvedenom rozsahu na vymedzený účel.

V ...................... dňa ............

..............................................................................
(podpis, odtlačok pečiatky Vybraného podnikateľa)

