AKCEPTACJA
elektronicznego sposobu wystawiania i przesyłania e-faktur
Imię i Nazwisko / Nazwa Odbiorcy usług ...................................................................................
Dokładny adres ............................................................................................................................
PESEL (osoby fizyczne) / NIP ....................................................................................................
Numer Odbiorcy usług* ...............................................................................................................
Adres e-mail ................................................................................................................................
Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej
przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz Regulaminem
wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej obowiązującym w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. i akceptuję jego
treść.
W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie
wystawcę faktur.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego
Nadarzyn Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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)
Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Przedsiębiorstwa i nie będą udostępniane innym
podmiotom.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych
oraz ich poprawiania, a także, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne.

...............................................................
(Podpis Odbiorcy usług)

Numer Odbiorcy usług można znaleźć na fakturach za dostawę wody i/lub odbiór ścieków wystawionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. obok nazwy „NABYWCA”,
bądź kontaktując się z Biurem Przedsiębiorstwa.
*
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…………………………….……………
(Miejscowość, data)

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję się że: przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu elektronicznego
przesyłania e-faktur.
2. Administratorem Pani/Pana danych jest PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. z
siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy ulicy Granicznej 4.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o. jest
Pani Anna Szmel ; e-mail: anna.szmel@pkn.net.pl
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wystawienia i przesłania e-faktury.
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8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan-Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
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