PROCEDURY PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA PFHBiPM

Załącznik nr 3 do Umowy …………………………….

W 1.8

(podać nr umowy)

Data

…………………………..........…………….………………

………………………….....…………….……..

…………………………..........…………….………………

Imię i Nazwisko lub Nazwa Hodowcy, Adres

…………………………..........…………….………………

Numer stada w systemie SYMLEK

NIP:

Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

…………………………..........…………….………

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE USŁUG PFHBIPM ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną określającego sposób i warunki
przesyłania dokumentów w formie elektronicznej niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.

Akceptuję usługę „e-DOKUMENTY PFHBiPM”
(e-faktura i e-RW) na poniższy adres e-mail:

Akceptuję usługę „e- RAPORT”
(tylko e-RW) ) na poniższy adres e-mail:

Akceptuję usługę „Test Cielności (PAG)” z wysyłką na poniższy
adres e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
otrzymywania od PFHBiPM drogą elektroniczną na wskazany
przeze mnie w oświadczeniu adres e-mail informacji handlowych,
dotyczących produktów, usług i wydarzeń oferowanych przez
PFHBiPM

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

zaznacz właściwe znakiem ‘’X”

5.

6.

Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają
przesłanie ich drogą elektroniczną.
Wskazuję poniższy adres e-mail jako właściwy do otrzymywania poszczególnych informacji:
adres e-mail

e-faktura

(pole obowiązkowe)

7.

9.

10.

e-PAG

Informacja
handlowa

zaznacz właściwe znakiem ‘’X”

Komunikat SMS o wystawieniu e-faktury i/lub udostępnieniu wyniku PAG proszę przesyłać na
numer telefonu:
e-faktura

8.

e-RW

e-PAG

W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu zobowiązuję się do niezwłocznego
przekazania aktualnych danych.
Mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać zmienione lub wycofane w każdym
momencie, a dezaktywacja musi mieć formę pisemną na adres poczty elektronicznej, z której
przesyłana była korespondencja.
Zobowiązuję się udostępniać pracownikowi PFHBiPM (celem uzupełnień w dokumentacji
hodowlanej) informację na temat wyników oceny wartości użytkowej w postaci danych z e-RW,
Hodowcy on-Line lub Stado on-Line (SoL).
……………..........…………….………………
Podpis Hodowcy/Właściciela stada
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PROCEDURY PROWADZENIA OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BYDŁA PFHBiPM

W 1.8
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udostępnienia na indywidualne żądanie usługobiorcy
PFHBiPM danych oraz informacji handlowych, dotyczących produktów i usług PFHBiPM drogą
elektroniczną.
2. Usługodawcą świadczącym Usługę jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
3. Hodowca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który zamówi świadczenie określonych
usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiąże
się do przestrzegania jego postanowień.
4. Przez Usługę należy rozumieć:
4.1. e-DOKUMENTY PFHBiPM łączny pakiet dokumentów:
a. e-faktura - faktura VAT w formie elektronicznej, wystawiona i udostępniane w formacie
PDF (obejmuje również duplikaty faktur i faktury korygujące).
b. e-RW - bieżące wyniki prowadzonej oceny wartości użytkowej w postaci raportów
wynikowych w formie elektronicznej w formacie PDF.
o Udostępnienie Hodowcy e-DOKUMENTÓW PFHBiPM jest równoznaczne i zastępujące
przesłanie faktury i raportów wynikowych z oceny w formie papierowej.
o W przypadku e-faktury na wskazany w oświadczeniu numer telefonu będzie przesyłany
komunikat SMS zawierający informację o wystawieniu. Komunikat SMS zawierać będzie
kluczowe informacje typu: numer faktury, termin płatności, bieżąca kwota do zapłaty.
o Korzystanie z Usługi e-DOKUMENTY PFHBiPM odbywa się odpłatnie zgodnie obowiązującym
w danym okresie cennikiem opłat dostępnym na stronie www.pfhb.pl.
4.2. e-RAPORT – tylko e-RW, czyli bieżące wyniki prowadzonej oceny wartości użytkowej
w postaci raportów wynikowych wysyłane droga elektroniczną w formacie PDF, równolegle
z wersją papierową.
Korzystanie z Usługi e-RAPORT odbywa się odpłatnie zgodnie z cennikiem opłat (pakiet
podstawowy) dostępnym na stronie www.pfhb.pl.
4.3. Test Cielności (PAG) - test wykrywający w próbie mleka glikoproteiny związane z ciążą.
Wyniki badania udostępniane są w formie elektronicznej w formacie PDF na podany adres email.
o W przypadku Testu Cielności (PAG) na wskazany w oświadczeniu numer telefonu będzie
przesyłany komunikat SMS zawierający informację o udostępnieniu wyników testu PAG.
o Korzystanie z Usługi Test Cielności (PAG) odbywa się odpłatnie zgodnie z cennikiem opłat
dostępnym na stronie www.pfhb.pl.
4.4. Informacja handlowa - oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio
do promowania usług i wizerunku PFHBiPM przesyłaną drogą elektroniczną na wskazany adres
poczty e-mail.
5. Warunkiem skorzystania przez Hodowcę z Usługi jest złożenie do PFHBiPM dobrowolnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na Załączniku nr 3 do Umowy.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 może zostać wycofane w każdym momencie, w całości lub
tylko w stosunku do konkretnej Usługi. Dezaktywacja Usług musi mieć formę pisemną na adres
poczty elektronicznej PFHBiPM, z której przesyłana była korespondencja. Dezaktywacja Usługi
wiąże się z usunięciem danych kontaktowych przypisanych konkretnie do niej.
7. W następstwie pisemnego cofnięcia zgody, PFHBiPM utraci podstawę do wystawiania
i przesyłania w drogą elektroniczną materiałów objętych Usługą, począwszy od dnia następnego po
otrzymaniu i rejestracji prawidłowo sporządzonego powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
8. W przypadku braku powiadomienia PFHBiPM o zmianie danych kontaktowych, wszelką
korespondencję kierowaną na dotychczas obowiązujący e-mail, uważana się za prawidłowo
dostarczoną. Wszelkie negatywne skutki niepowiadomienia o powyższym wystawcy dokumentu
leżą po stronie Hodowcy.
9. Aktywacja Usługi, o której mowa w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, następuje z chwilą
zarejestrowania informacji przez PFHBiPM.
10. Realizacja Usługi i naliczanie opłat nastąpi nie wcześniej niż od kolejnego próbnego doju
następującego po aktywacji usługi.
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