
                                                                                                                  DRUK NR BOK - 05 

 

     OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Dane Klienta: 

Nazwa……………………………………………………………………………………….. 

Adres………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………... 

NIP    ……………………………………………………………………………………….. 

Dostawca Usługi:  

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Młyńska 110, 34-100 

Wadowice, NIP:  551-21-78-100. 

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania 

organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam 

zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez 

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie 

papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur 

drogą elektroniczną. 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail: 

 

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.  

      
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych: 

 

Administratorem danych osobowych jest “WPWiK” Sp. z o. o. (dalej: WPWiK) z siedzibą w Wadowicach ul. 

Młyńska 110. 

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres ul. Młyńska 110, 34-100 Wadowice, mailowo na adres: 

bok@wpwik.com telefonicznie pod numerem 33 82356 26. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu 

wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i przesyłania faktur na skazany przez 

Odbiorcę usług adres mailowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z nami umowa o zaopatrzenie w wodę lub 

odprowadzanie ścieków (Art. 6 ust. 1 lit. b) c) RODO), 

Dane osobowe Odbiorcy usług, WPWiK może przekazywać:  

 osobom upoważnionym przez WPWIK –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp 

do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

 innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, 

obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie 

ścieków. Odbiorcy usług prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych.  

Odbiorca usług na prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

 

 

   …………………………….                                               …………………………………………… 
                      (data)        (podpis klienta) 


