OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Numer nabywcy: …..............................................................
(znajduje się na fakturze VAT)

Nazwisko i Imię / Nazwa firmy: ….............................................................................................................
…................................................................................................................................................................
Adres:

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

PESEL/NIP* :

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

Nr kontaktowy** ….........................................................
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 Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6,36-020 Tyczyn, NIP: 813-240-50-40.
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 podany poniżej adres e-mail.
Adres e-mail: …................................................................
(wpisać drukowanymi literami)

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 klienta ..........................................

Wypełnione oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną należy dostarczyć osobiście lub drogą
pocztowa na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 6,36-020 Tyczyn lub
mailowo na adres: sekretariat@ekostrug.pl
* dotyczy firm
** podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy wyłącznie do weryfikacji adresu e-m
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Odbiorca usług oświadcza, że:
 zapoznał się z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązującą taryfą za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i przyjmuje do wiadomości i stosowania,
 zobowiązuje się do okazania na żądanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. dokumentu
potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu.
 działa za zgodą i wiedzą współwłaścicieli,
 podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku,
 został poinformowany, iż do rozstrzygania sporów między Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z
o.o. powołany jest Organ regulacyjny Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
 Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również osób trzecich
wobec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. z
siedzibą w Tyczynie (36-020) przy ul. Kościuszki 6.
2.Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o.:
e-mail: iod@ekostrug.pl., tel. 17 2219 312 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw:
a) W celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz z zakresu rachunkowości (art 6 ust 1 lit. c RODO),
b) W celu przygotowanie i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 ust 1 lit. b RODO),
c) W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym
dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO),
d) Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1
lit. a RODO)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji
umowy jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności,
organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. /do
czasu realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGK „EKO-STRUG” Sp. z o.o. /do czasu cofnięcia
zgody.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOSTRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie dla celów wynikających z jego realizacji.

............................................
(Data złożenia wniosku)

.............................................................................
(Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)
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