
DROGI KLIENCIE 
bądź bardziej EKO i wybierz E-fakturę oraz aplikację mobilną do rejestracji

zaświadczań inseminacyjnych!!!

Szanowni  Państwo  w  trosce  o  środowisko  oraz  kierując  się  chęcią  oszczędzania
zasobów zachęcamy do korzystania z opcji elektronicznej faktury (E-faktura) oraz aplikacji
do rejestracji zaświadczeń inseminacyjnych (Shiuz Mobile).

Elektroniczny  obieg  dokumentów  pozwoli  zredukować  zużycie  papieru  oraz  farb
drukarskich i znacznie przyczyni się do ochrony naszego środowiska. 

Chcesz być EKO i przejść na E-dokumenty – to bardzo proste:
1. Wypełnij poniższe pola w oświadczeniu z informacjami o Tobie i Twojej działalności

lub gospodarstwie
2. Zaznacz zgody
3. Wpisz czytelnie adres do korespondencji
4. Odeślij nam oświadczenie listem, mailem lub przekaż naszemu pracownikowi.

To wszystko! Potem już tylko sprawdzaj pocztę mailową i folder spam! 
W przypadku aplikacji – czekaj na kontakt pracownika, który przekaże informacje, jak
pobrać aplikację i z niej korzystać.

Jeśli chcesz przejść na E-faktury i aplikację mobilną do rejestracji zaświadczeń – zaznacz
zgody na obu oświadczeniach. Jeśli wybierasz tylko jedną z opcji (E-faktury lub aplikację)
zaznacz zgody na wybranym oświadczeniu. 

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI DO REJESTRACJI ZAŚWIADCZEŃ

INSEMINACYJNYCH SHIUZ Mobile

Dane klienta: Nazwa:  

Adres:  

NIP:    telefon:  

Dostawca usługi/towarów:
Nazwa: Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
Adres: ul. Zamczysko 9 a

85-689 Bydgoszcz
marta.kierblewska@shiuz.pl    

Tel.              52-328-03-01 wew. 132
NIP: 554-24-06-600

1.    Wyrażam  zgodę  na  korzystanie  z  aplikacji  do  rejestracji  zaświadczeń  inseminacyjnych  w  formie  elektronicznej
obsługiwaną przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o. o. TAK         (prosimy potwierdzić krzyżykiem)

Data ......................                                      Podpis klienta ......................................................



OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE FAKTUR PRZESYŁANYCH

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJI HANDLOWYCH

Dane klienta: Nazwa:  

Adres:  

NIP:    telefon:  

Dostawca usługi/towarów:
Nazwa: Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
Adres: ul. Zamczysko 9 a

85-689 Bydgoszcz
joanna.winiecka@shiuz.pl     

Tel.              52-328-03-01 wew. 129, 505-615-926
NIP: 554-24-06-600

1   Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur, ich korekt oraz innych dokumentów księgowych, w formie
elektronicznej przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o. o. TAK       (prosimy potwierdzić krzyżykiem)

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zawierających oferty, nowości oraz oferty promocyjne i materiały
marketingowe Spółki. TAK        (prosimy potwierdzić krzyżykiem)

3. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  powyżej  wskazanych  danych  osobowych,  przez  administratora  -  Stację
Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.  w celu związanym z działaniami marketingowymi administratora, w tym
na wysyłkę informacji handlowych TAK       (prosimy potwierdzić krzyżykiem) 

4.    Zobowiązuję  się  przyjmować  faktury,  o  których  mowa  w  pkt.1  niniejszego  oświadczenia  w  formie  papierowej,
w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

5.    Proszę o przesyłanie dokumentów, na które wyraziłem/am zgodę,  drogą mailową na podany poniżej  adres e-mail.
Prosimy wypełnić czytelnie!!!

Adres e-mail: ….....................................................             

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
7. Oświadczam,  że  mam  świadomość,  iż  niniejsze  oświadczenie  może  zostać  wycofane,  

w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną,
począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Data ......................                                      Podpis klienta ......................................................

! Prosimy o odesłanie wypełnionego oświadczenia pocztą lub na adres mailowy:joanna.winiecka@shiuz.pl lub przekazać 
pracownikowi Stacji

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanymz działaniami marketingowymi administratora, w tym na wysyłkę
informacji handlowych przyjmuję do wiadomości, że:

• Administratorem moich danych osobowych jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9 A, 85-
689 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063796, 

• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (RODO) w celu związanymz działaniami marketingowymi administratora, 

• Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak podania danych osobowych uniemożliwia realizację celu,
• Moje dane osobowe przetwarzane będą, dopóki nie cofnę na to zgody; zgodę mogę cofnąć kontaktując się z administratorem w dowolnej formie,
• Moje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
• Moje dane nie będą podlegały profilowaniu,
• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
• Posiadam prawo do:

 żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,a także do przenoszenia danych,

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych,
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@shiuz.pl.
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