
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O  AKCEPTACJI  FAKTUR PRZESYŁANYCH  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

Dane Odbiorcy usług: 

Imię i nazwisko / Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

          

NIP: …………..…………………………… 
             (dotyczy przedsiębiorców) 
1. Działając na podstawie art 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów 

tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie 

przy ul. Przemysłowej 4, 99-300 Kutno. 

2. 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. 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na niżej podany adres e-mail ……………………………………………………………………..………………. 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

5. 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 Odbiorcy usług ……..………………………………………………….. 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  PWiK Sp. z o.o. w Kutnie informuje że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, przy ul. Przemysłowej 4. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w PWIK Sp. z o.o. w Kutnie: ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno email: iod@pwik.kutno.pl     

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. art.6 ust. 1 lit. b. 

5. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od  Pani/Pana nie będą udostępniane  innym podmiotom. 

6. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu, w którym dane te są przetwarzane. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia bądź ograniczenia. 

8. Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.  Podanie danych osobowych Pani/Pana  jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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