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.
34-100 Wadowice, ul. Młyńska 110
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.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych jest WPWiK spółka z o.o. w Wadowicach.. Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu realizacji i archiwizacji niniejszego
wniosku na usługę.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WPWiK spółka z o.o. w Wadowicach moich danych osobowych podanych powyżej, w
celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie
przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są
one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych
osobowych w wymienionym celu.

…………………………….
(data)

……………………………………………
(podpis klienta)

